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Algemene voorwaarden donateurschap Stichting Orange Monday Foundation  

   
1. Algemeen   

 

1.1 Stichting Orange Monday Foundation     

 

1.1.1 De Stichting Orange Monday Foundation is gevestigd aan de Straat van Corsica 29,  

3825 VB te Amersfoort en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-

Nederland  onder nummer 56000871. De Stichting is op 5 september 2012 opgericht.  

 

Het doel van de Stichting Orange Monday Foundation is de belangenbehartiging van 

mensen met psychische klachten, zowel wat betreft gezondheid en herstel als wat 

betreft hun sociaal-maatschappelijke situatie. 

 

Vanuit de doelstelling is de volgende missie geformuleerd: 

  

a. De volledige sociaal-maatschappelijke acceptatie van mensen met psychische klachten. 

 

b. Het creëren van een sociaal vangnet voor mensen met psychische klachten. 

 

c. Het verkorten van de behandelingsperiode voor mensen met psychische klachten en 

het daardoor draaglijk(er) maken van de psychische kwetsbaarheid. 

  

1.2 Toepassing  

 

1.2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de werving van donateurs door de 

Stichting Orange Monday Foundation, zowel door middel van speciale acties alsook 

structureel.   

 

1.2.2 Door het invullen, ondertekenen en verzenden van een antwoordkaart, een 

webformulier of een e-mail verklaart de donateur akkoord te gaan met deze Algemene 

Voorwaarden.   

 

 

2. Aanmelding    

 

2.1 De aanmelding voor het donateurschap van Stichting Orange Monday Foundation 

gebeurt door de inzending van een antwoordkaart, een webformulier of een e-mail.   

  

2.2 Binnen 1 maand na ontvangst van de aanmelding wordt deze door Stichting Orange 

Monday Foundation schriftelijk bevestigd per post of per e-mail.  

 

2.3 Indien er sprake is van een wervingsactie met een welkomstcadeau wordt dit binnen 1 

maand na de aanmelding door Stichting Orange Monday Foundation verzonden.     

 

 

3. Donateurschap   

 

3.1 Het donateurschap gaat in na het verstrekken van een schriftelijke machtiging om de 

donatie te incasseren aan Stichting Orange Monday Foundation.   
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3.2 De donateur verbindt zich voor de periode van minimaal 1 jaar aan Stichting Orange 

Monday Foundation. Daarna wordt het donateurschap elk jaar stilzwijgend met 1 jaar 

verlengd.   

 

3.3 Stichting Orange Monday Foundation beheert de gegevens van de donateur zorgvuldig 

en respecteert zijn privacy. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij deze 

werkzaam zijn in opdracht van de Orange Monday Foundation.  

 

3.4 Stichting Orange Monday Foundation informeert donateurs minimaal 2 keer per jaar 

over de voortgang van de werkzaamheden. 

 

 

4. Financiële aspecten van het donateurschap 

 

4.1 De verschuldigde donatie wordt voldaan middels een machtiging aan Stichting Orange 

Monday Foundation om 1 keer per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar een 

bedrag te incasseren.     

 

 

5. Aanwending donateurgelden 

 

5.1 Stichting Orange Monday Foundation wendt de donaties aan voor de ondersteuning van 

de werkzaamheden van de Orange Monday Foundation,die zij belangeloos uitvoert. 

 

 

6. Opzegging donateurschap 

 

6.1 Het opzeggen van het donateurschap dient schriftelijk of via e-mail ingestuurd te 

worden, uiterlijk 3 weken voorafgaande aan een nieuwe verlenging van de gekozen 

periode en met inachtneming dat de opzegging pas definitief is wanneer u van ons een 

bevestiging heeft ontvangen. 
 

6.2 Restitutie; reeds ontvangen donateurgelden worden niet teruggeboekt.  

 

  

7. Gebruik persoonsgegevens 

 

7.1 De donateur geeft de Stichting Orange Monday Foundation toestemming zijn 

persoonsgegevens op te nemen in de donateuradministratie, welke benodigd is voor 

administratie en beheerstaken en uitsluitend toegankelijk is voor medewerkers van de 

Stichting Orange Monday Foundation. 

 

 

8. Slotbepaling   

 

8.1 Door invulling, ondertekening en verzending van een aanmelding middels een 

antwoordkaart, webformulier  of e-mail verklaart de donateur akkoord te gaan met 

deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht sinds 1 

januari 2013.    

 


