
Algemene voorwaarden Donaties via de Website 
 

Stichting Alabraar 
 
Artikel 1. Definities 
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende 

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 
 

Donateur: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een Donatie heeft 
gedaan;   

 
Donatie:  Het bedrag dat de Donateur aan Stichting Alabraar geschonken heeft; 
 
Overeenkomst: De schenkingsovereenkomst tussen Stichting Alabraar en de 

Donateur; 
 

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail; 
 

Stichting Alabraar:  De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Stichting Alabraar 
gevestigd aan Otterstraat 2 te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder KvK-nummer 72289171; 

 
Website:  De website https://www.alabraar.nl/. 

 
1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens 

naar het meervoud. 
1.3. Daar waar in deze algemene voorwaarden “hij” of “zijn” genoemd wordt, kan uiteraard ook 

“zij” of “haar” worden gelezen. 
 

Artikel 2. Algemeen 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Stichting 

Alabraar en de Donateur die via de Website tot stand komt. 
2.2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de Overeenkomst voor zover die 

voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of 

vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door 
Stichting Alabraar vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking 
van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen. 

2.4. Stichting Alabraar heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde 
algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst voor periodieke Donaties van 
toepassing te verklaren. Indien de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande 
Overeenkomst van toepassing worden verklaard, dan wordt de Donateur Schriftelijk van de 
nieuwe versie van de algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop 
de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden. Indien de Donateur het niet eens is met 
de inhoud van de gewijzigde algemene voorwaarden, dan kan de Donateur de 
Overeenkomst overeenkomstig artikel 6 beëindigen. 

2.5. Indien Stichting Alabraar niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden 
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Stichting 
Alabraar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving 
van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 

 
Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst 
3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Donateur succesvol via de Website 

het donatieproces heeft doorlopen. 
3.2. De Overeenkomst kan pas via de Website tot stand komen nadat de Donateur heeft 

aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Deze algemene 
voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website. 

3.3. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Stichting Alabraar de Donateur 
onverwijld een bevestiging via de e-mail. 

https://www.alabraar.nl/


 
Artikel 4. Donaties 
4.1. Tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst via de Website kan de Donateur kiezen 

voor een eenmalige Donatie of voor periodieke Donaties. 
4.2. Indien de Donateur heeft gekozen voor periodieke Donaties, dan betreft het een Donatie per 

maand. 
4.3. De Overeenkomst voor periodieke Donaties wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
4.4. Een Donatie wordt geheel vrijwillig door de Donateur gedaan. 
4.5. De Donateur bepaalt zelf de hoogte van zijn Donatie. 
4.6. Op het moment dat de Donatie staat bijgeschreven op de bankrekening van Stichting 

Alabraar wordt Stichting Alabraar eigenaar van het gedoneerde bedrag. Stichting Alabraar 
verklaart bevoegd te zijn Donaties aan te nemen. Stichting Alabraar besteedt de Donaties 
overeenkomstig haar statuten. 

4.7. Aan het betalen van de Donatie kan de Donateur geen rechten ontlenen. De Donatie is 
onherroepelijk. 
 

Artikel 5. Wijzigen van de Donatie bij periodieke Donaties 
5.1. De Donateur kan de hoogte van de periodieke Donaties wijzigen door een e-mail te sturen 

naar [e-mailadres]. Stichting Alabraar stuurt de Donateur via de e-mail een bevestiging van 
ontvangst van de wijziging. 

5.2. Om de wijziging voor de eerst volgende afschrijving van een Donatie te verwerken, dient 
Stichting Alabraar de wijziging te hebben ontvangen één week of langer voor de eerst 
volgende afschrijving. 

5.3. Op het moment dat Stichting Alabraar de wijziging heeft verwerkt, stelt Stichting Alabraar de 
Donateur daarvan via de e-mail op de hoogte. 
 

Artikel 6. Beëindigen van de Overeenkomst voor periodieke Donaties 
6.1. De Donateur kan de Overeenkomst voor periodieke Donaties te allen tijde opzeggen door 

een e-mail te sturen naar [e-mailadres]. Stichting Alabraar stuurt de Donateur via de e-mail 
een bevestiging van ontvangst van de opzegging. 

6.2. Om de opzegging voor de eerst volgende afschrijving van een Donatie te verwerken, dient 
Stichting Alabraar de opzegging te hebben ontvangen één week of langer voor de eerst 
volgende afschrijving. 

6.3. Op het moment dat Stichting Alabraar de opzegging heeft verwerkt, stelt Stichting Alabraar 
de Donateur daarvan via de e-mail op de hoogte. 

 
Artikel 7. Betaling 
7.1. Betaling van de eenmalige Donatie via de Website geschiedt middels [betaalwijze]. 
7.2. Betaling van de periodieke Donaties geschiedt middels automatische incasso. De Donatie 

wordt omstreeks de vijfde van de maand afgeschreven. 
7.3. Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de Donateur 

daarvan een melding en kan de Donateur zijn Donatie zelf overmaken op de bankrekening 
van Stichting Alabraar. 

 
Artikel 8. Verplichtingen van de Donateur 
8.1. De Donateur dient 18 jaar of ouder te zijn. Middels het aangaan van de Overeenkomst 

verklaart de Donateur dat hij 18 jaar of ouder is. 
8.2. De Donateur garandeert dat hij bevoegd is de Overeenkomst aan te gaan en dat door de 

Donatie geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten of eigendommen van een derde. De 
Donateur vrijwaart Stichting Alabraar voor alle aanspraken van derden die verband houden 
met de door de Donateur gedane Donatie. 

8.3. Alle gegevens die de Donateur tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst aan 
Stichting Alabraar verstrekt dienen correct en volledig te zijn. 
 

Artikel 9. Aansprakelijkheid en verjaring 
9.1. Stichting Alabraar is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voor de Donateur voortvloeien 

uit de Overeenkomst, zoals een vermindering van zijn liquide middelen. 
9.2. Stichting Alabraar is niet aansprakelijk indien de Website tijdelijk niet of niet naar behoren 

functioneert waardoor de Donateur geen Donatie via de Website kan doen. 
9.3. Stichting Alabraar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. 



9.4. Indien Stichting Alabraar jegens de Donateur aansprakelijk mocht zijn, dan is de 
aansprakelijkheid van Stichting Alabraar beperkt tot de Donatie. 

9.5. Elke rechtsvordering verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Donateur de schade heeft 
ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.  

 
Artikel 10. Geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens 

10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 
kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie 
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de 
aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts 
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.  

10.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Stichting Alabraar 
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen 
derde te verstrekken en Stichting Alabraar zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, 
dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 
Stichting Alabraar niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de 
Donateur niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade 
hierdoor ontstaan. 

10.3. Stichting Alabraar verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens kan de Donateur het privacy beleid van Stichting Alabraar raadplegen, zie 
[link naar privacy beleid]. 

 
Artikel 11. Klachten en vragen 

11.1. Voor vragen over de Donatie of het indienen van een klacht kan de Donateur op de volgende 
wijzen contact opnemen met Stichting Alabraar: 
a. Telefonisch: [telefoonnummer] 
b. Via de e-mail: [e-mailadres] 

11.2. Op klachten en vragen wordt zo spoedig mogelijk gereageerd. 
 
Artikel 12. Vervaltermijn 

12.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen 
vorderingsrechten van de Donateur uit welke hoofde ook jegens Stichting Alabraar in 
verband met het verrichten van werkzaamheden door Stichting Alabraar in ieder geval na 1 
jaar na het moment waarop de Donateur bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met 
het bestaan van deze rechten. 

 
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stichting Alabraar partij is, is uitsluitend het Nederlands 
recht van toepassing. 

13.2. Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten tussen de Donateur en Stichting Alabraar 
zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de 
vestigingsplaats van Stichting Alabraar is gelegen. De Donateur heeft de mogelijkheid binnen 
1 maand nadat Stichting Alabraar Schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor 
beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 

 

 


