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Algemene voorwaarden donatie  

U doneert aan onderstaande ontvangende partij: Stichting Diani Children’s Village, 

statutair gevestigd te Leusden, kantoorhoudende te Leusden aan de Moerbeilaan 2, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

66519403, hierna te noemen: Stichting Diani Children’s Village. Email: 

info@dianichildrensvillage.nl. Stichting Diani Children’s Village is aangemerkt als een 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

Artikel 1.  Definities  

1.1 Donatie: een door de gevende partij aan Stichting Diani Children’s Village 

geschonken geldbedrag.  

1.2  Donatieformulier: middel om een online donatie te doen aan Stichting Diani 

Children’s Village.  

1.3  Online doneren: het schenken van een geldbedrag aan Stichting Diani Children’s 

Village via het bankrekeningnummer op de website van Stichting Diani Children’s 

Village. 

1.4  Gevende partij: de natuurlijke- of rechtspersoon die middels een elektronische 

machtiging, via de website van Stichting Diani Children’s Village, een donatie 

verricht aan Stichting Diani Children’s Village.   

1.4  Gevende partij: de natuurlijke- of rechtspersoon die met een bankoverschrijving 

welke op de website wordt vermeld van Stichting Diani Children’s Village, een 

donatie verricht aan Stichting Diani Children’s Village.   

1.5  Ontvangende partij: de rechtspersoon Stichting Diani Children’s Village die op basis 

van overeenkomst een donatie ontvangt, welke wordt gebruikt ten behoeve van de 

uitvoering van hetgeen in de doelomschrijving van de statuten is vermeld.  

1.6  Doelomschrijving statuten: Het verlenen van financiële ondersteuning aan Diani 

Children’s Village in Kenia, zijnde een kindertehuis en noodopvang waar wezen, 

verwaarloosde en mishandelde kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien 

en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen.   

1.7  Overeenkomst: een overeenkomst tussen ontvangende partij en gevende partij.  
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Artikel 2.  Toepasselijkheid  

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke (online) donatie aan 

Stichting Diani Children’s Village.   

2.2  De gevende partij stemt, door de online donatie, automatisch in met deze 

algemene voorwaarden.  

2.3  Stichting Diani Children’s Village behoudt zich het recht voor deze algemene 

voorwaarden tussentijds te wijzigen.  

Artikel 3.  Rechten Stichting Diani Children’s Village  

3.1  Ontvangen donaties komen volledig ten goede aan Stichting Diani Children’s 

Village.  

3.2  Stichting Diani Children’s Village is binnen de doelstelling uit haar statuten volledig 

vrij in het bestemmen van de verkregen (online) donaties. Tenzij anders tussen 

gevende partij en de Stichting Diani Children’s Village is overeengekomen.   

3.3  Het eigendom van de verkregen donaties gaat over op Stichting Diani Children’s 

Village zodra deze bedragen zijn ontvangen op de bankrekening van Stichting Diani 

Children’s Village in Kenia. 

3.4  Stichting Diani Children’s Village aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan 

de zijde van de gevende partij, als gevolg van de door gevende partij gedane 

donatie. De gevende partij vrijwaart Stichting Diani Children’s Village van alle 

aanspraken door derden voor schade die wordt geleden door derden als gevolg van 

een donatie van de gevende partij aan Stichting Diani Children’s Village. 

Artikel 4.  Rechten gevende partij  

4.1  De gevende partij heeft recht om de (online) donatie, binnen acht (8) werkdagen 

na indiening van de donatie, schriftelijk te herroepen. Hiertoe dient de gevende 

partij zich per e-mail te wenden tot info@dianichildrensvillage.nl 

Artikel 5.  Plichten Stichting Diani Children’s Village   

5.1  Stichting Diani Children’s Village verplicht zich de ontvangen donaties aan te 

wenden overeenkomstig de opgenomen doelstellingen in de statuten.  

5.2  Stichting Diani Children’s Village neemt gepaste technische en organisatorische 

maatregelen in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming, 

vastgesteld is in onze verklaring Privacy beleid. 

5.3  Alle betrokken personen die namens Stichting Diani Children’s Village bevoegd zijn 

van de persoonsgegevens kennis te nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding 

van deze gegevens.  

http://dianichildrensvillage.nl/
mailto:info@dianichildrensvillage.nl
mailto:info@dianichildrensvillage.nl
https://stichting-dcv.nl/wp-content/uploads/privacy-beleid-stichting-diani-childrens-village-kenia.pdf


         Stichting Diani Children’s Village 

        Moerbeilaan 2 

        3833 AW Leusden 

        Nederland 

        

 

Stichting Diani Children’s Village |www. dianichildrensvillage.nl | info@dianichildrensvillage.nl | 0031 – (0)30-2204385 
KvK nummer 66 51 94 03 | ANBI | RSIN  85 65 91 750 | IBAN NL67 RABO 0311 4705 05 | BIC RABONL2U  

 

 

 

Artikel 6.  Plichten gevende partij  

6.1  Als gevende partij een natuurlijk persoon betreft dient deze ten minste achttien 

(18) jaar oud te zijn. Door het verrichten van een (online) donatie verklaart 

gevende partij de leeftijd van achttien (18) jaren al te hebben bereikt.  

6.2  Als gevende partij een natuurlijk persoon betreft die de leeftijd van achttien (18) 

jaren nog niet heeft bereikt, kan een donatie slechts worden verricht in het bijzijn 

van en met goedkeuring van ouder of voogd.  

6.3  Gevende partij is gehouden de juiste en volledige identiteitsgegevens te vermelden, 

voor zover hierom wordt verzocht in het donatieformulier.  

6.4  Gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij of zij kan en 

mag beschikken en ook de benodigde zeggenschap heeft.  

6.5  Als niet aan de voorwaarden uit de leden 3 en 4 van dit artikel wordt voldaan kan 

worden is Stichting Diani Children’s Village genoodzaakt hiervan aangifte te doen 

bij de politie of andere daarvoor aangewezen instanties.  

6.6  Gevende partij is op grond van artikel 88 uit boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 

gehouden om een donatie te verrichten met goedkeuring van zijn of haar partner, 

voor zover de donatie is te beschouwen als ongebruikelijk of bovenmatig. Gevende 

partij draagt zorg voor deze afstemming, vrijwaart daarbij Stichting Diani Children’s 

Village op de al reeds aangewende donatie te storneren. 

Artikel 7.  Verwerking Persoonsgegevens  

7.1  Stichting Diani Children’s Village verwerkt de door gevende partij aan Stichting 

Diani Children’s Village verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle 

(wettelijke) voorschriften over de te verwerken gegevens, daaronder inbegrepen de 

voorschriften volgens de wet Algemene verordening gegevensbescherming.  

7.2  Deze persoonsgegevens worden door Stichting Diani Children’s Village verwerkt ten 

behoeve van het aangaan van donateurschappen, aanvaarding en afwikkeling van 

overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, en ook om te 

kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

7.3  De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stichting Diani 

Children’s Village geregistreerde gegevens juist zijn en het recht op correctie, als 

gegevens onjuist blijken te zijn. Stichting Diani Children’s Village heeft het recht om 

in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.  
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Artikel 8.  Slotbepalingen  

8.1  De disclaimer en verklaring Privacy beleid die Stichting Diani Children’s Village 

hanteert zijn onverkort van toepassing.  

8.2  Als partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling 

tot overeenstemming te komen, verklaren hierbij dat het geschil voorgelegd zal 

worden bij de rechtbank te Utrecht.  

8.3  Partijen verklaren voorts dat Nederlands recht steeds van toepassing is. 
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