
Algemene Voorwaarden Donaties 

 

U doneert aan onderstaande ontvangende partij: Stichting The Hague 

Academy for Local Governance inzake Talent for Governance, kantoor 

houdende aan de Nassaulaan 12, 2514 JS te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 27293917. 

Telefoon: 070-3738695. Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 

17:00 uur. Email: info@TheHagueAcademy.com. 

 

1. DEFINITIES 

In deze Algemene voorwaarden worden onderstaande begrippen weergegeven 

met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis: 

1.01 Betaling: het geven van geld aan de Ontvangende Partij; 

1.02 Dienst(en): diensten die onder meer bestaan uit: (Online) 

Donatieformulier; 

1.03 Donatie: het geven van geld ,of goederen in natura, via diverse 

betaalmogelijkheden aan de Ontvangende Partij; 

1.04 Donatieformulier: middel om Donatie te doen aan de Ontvangende 

Partij ten behoeve van Ontvangende Partij; 

1.05 Gevende Partij: de particulier, overheidsinstelling of bedrijf die een gift of 

donatie doet aan de Ontvangende Partij; 

1.06 Talent for Governance: Charitatief programma van stichting The Hague 

Academy for Local Governance, kantoor houdende aan de Nassaulaan 12, 2514 

JS te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer: 27293917. 

1.07 Missie: De stichting heeft ten doel: (bijdragen aan) de versterking van de 

lokale democratie wereldwijd. Zij tracht haar doel te bereiken door het 

vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van lokaal bestuur bij 

mensen die werken voor de lokale overheid in ontwikkelings- en 

transitielanden, door middel van het werven van fondsen, het 

aanbieden van praktijk gehechte trainingen en andere projecten die bijdragen 

aan de doelstelling van de stichting; 

1.08 Ontvangende Partij: de stichting The Hague Academy for Local 



Governance inzake van Talent for Governance , hierna te noemen Talent for 

Governance; 

 

2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Donatie aan de 

Ontvangende partij; 

2.2 Door middel van het geven van middelen aan Ontvangende Partij, 

accepteert de Gevende Partij uitdrukkelijk deze Voorwaarden; 

2.3 De Ontvangende Partij behoudt zich het recht voor om de Algemene 

Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen. 

3. RECHTEN EN PLICHTEN ONTVANGENDE PARTIJ 

3.1 Donaties komen volledig ten goede aan de Ontvangende Partij. 

3.2  Ontvangende Partij is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen 

van Donaties 

3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Ontvangende Partij 

nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Ontvangende Partij is 

bijgeschreven. 

3.4 Aansprakelijkheid: Ontvangende Partij aanvaardt geen aansprakelijkheid 

voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de 

gevende partij gedane donatie. De Gevende Partij vrijwaart Ontvangende Partij 

voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als 

gevolg van de donatie van de gevende partij aan Ontvangende Partij. 

3.5  Ontvangende Partij neemt passende technische en organisatorische 

maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de 

elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige 

web-omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Ontvangende 

Partij aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting. 

3.6. Alle personen die namens Ontvangende Partij bevoegd zijn van de 

persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding 

van deze gegevens. 

 

 



4. RECHTEN EN PLICHTEN GEVENDE PARTIJ 

4.1 De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de 

voortgang van de projecten van Ontvangende Partij. 

4.2 Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvangende Partij moet Gevende 

Partij 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de 

Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet; 

4.3 Gevende Partij doet alleen online donaties met middelen waarvan hij 

houder is en waarover hij de zeggenschap heeft; 

4.4 Gevende Partij geeft geen valse naam of identiteit op  het 

Donatieformulier; 

 

5. BETALING 

5.1 Ontvangende Partij hanteert diverse mogelijkheden tot Betaling, te weten: 

eenmalige machtiging en IDEAL. Daarnaast is het mogelijk dat de Gevende 

Partij via zijn/ haar eigen internetbankieren toepassing een bedrag overmaakt 

of een periodieke Betaling instelt. Het rekeningnummer is IBAN 

NL47ABNA0441782043 tnv The Hague Academy for Local Governance inzake 

Talent for Governance in Den Haag; 

5.2 Betaling(en) geschieden via SEPA incasso dienst(en) van ABN-AMRO en 

payment provider Multipaysafe. Kosten per Betaling: 

Aan eenmalige machtigingen via ons online machtigings formulier zitten geen 

kosten verbonen.  De kosten van een IDEAL betaling via Multipaysafe zijn 0,10 

ct per Donatie. En bij uitbetaling van een batch van IDEAL donaties aan The 

Hague Academy for Local Governance 0,50 ct per Batch. 

 

6. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

6.1. Ontvangende Partij verwerkt de door de gevende partij aan Ontvangende 

Partij verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) 

voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het 

bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens gesteld. 

6.2. Deze persoonsgegevens worden door Ontvangende Partij verwerkt ten 

behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en 



afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang 

van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke 

verplichtingen. 

6.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Ontvangende 

Partij geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de 

gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de 

geregistreerde gegevens. 

 

7. SLOTBEPALINGEN 

7.1 Bent u ontevreden over de dienstverlening van The Hague Academy for 

Local Governance? Wij behandelen uw klachten en suggesties binnen tien 

werkdagen. Mail de klacht aan info@thehagueacademy.com; 

7.2 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (inclusief de 

totstandkoming, uitvoering en nakoming hiervan, alsook op alle geschillen 

welke hieruit kunnen voortvloeien) is Nederlands Recht van toepassing; 

7.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst 

en/of 

deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in 

het arrondissement ‘s-Gravenhage. 

Den Haag, januari 2016. 

 


