Algemene voorwaarden en
betalingsvoorwaarden ANWB Fonds
Algemene voorwaarden
Algemeen
•

•
•
•

•

Aanvragen voor een financiële bijdrage vinden plaats door middel van
inzending van een ingevuld elektronisch inschrijfformulier te vinden op
de webpagina.
De financiële bijdrage van de ANWB is eenmalig.
De aanvrager mag niet eerder in het lopende of afgelopen kalenderjaar
al een donatie van ANWB voor een project hebben ontvangen.
ANWB behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds zonder voorafgaande kennisgeving- te wijzigen. Bij een eventuele
wijziging van de voorwaarden heeft de aanvrager geen aanspraak op
enige (schade)vergoeding.
De ANWB behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder opgave van
redenen, aanvragers uit te sluiten van het doen van een aanvraag,
indien ANWB eventueel misbruik van de aangevraagde financiële
bijdrage vermoed, dan wel indien de aanvraag niet voldoet aan de
gestelde eisen.

Privacy
•

•

Alle persoonsgegevens die door ANWB worden verkregen, worden in
overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming
en het privacy beleid zoals vermeld op de website anwb.nl onder
“Privacy en cookies” verwerkt.
ANWB is gerechtigd de door aanvrager aangeleverde foto-, tekst- en
beeldmateriaal onbeperkt te gebruiken en vermenigvuldigen voor
publicatie- en promotiedoeleinden ten behoeve van het ANWB Fonds
waaronder de campagne.

Overig
•

•

Het Comité besluit omtrent de aanvraag. Over het besluit van het
Comité wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd. Eventuele
klachten kunnen kenbaar gemaakt worden per e-mail aan:
donaties@anwb.nl.
Het Comité behoudt zich in algemene zin het recht voor om bij de
beoordeling van aanvragen de frequentie van aanvragen door een en
dezelfde aanvrager en de hoogte van toewijzingen door het Comité ten
gunste van de aanvrager mede in beschouwing te nemen.

•

•
•
•

•

Na realisatie van het project dient de naam en het logo van ANWB
zichtbaar vermeld te worden nabij uit uitgevoerde project onder de
vermelding: “Dit project is (mede) mogelijk gemaakt door de ANWB”.
Het logo van de ANWB kan hiervoor worden opgevraagd en onder
voorwaarden worden verkregen.
ANWB Fonds is geen aparte stichting, maar een maatschappelijk
project binnen ANWB B.V.
Het maatschappelijke project ANWB Fonds is geen winstuitdeling maar
een productnaam.
Het ANWB Fonds heeft geen samenwerkingsverbanden met
leveranciers op enigerlei gebied. Het staat aanvrager vrij bij aanschaf
van een product met gebruikmaking van de donatie van de ANWB zelf
de leverancier te kiezen.
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Betalingsvoorwaarden
•

•
•

•
•

Betaling vindt plaats na voltooiing van het project conform aanvraag en
op aanlevering van de relevante facturen en van fotomateriaal van het
uitgevoerde project. Indien het project op een andere wijze dan
omschreven in de aanvraag wordt gerealiseerd, heeft aanvrager geen
recht op een financiële bijdrage van ANWB.
Indien de organisatie van aanvrager btw-plichtig is, wordt de donatie
geacht inclusief btw te zijn.
Het toegekende bedrag is voor een periode van één jaar na toekenning
beschikbaar. Hierna vervalt het recht op de toegezegde financiële
bijdrage.
Bij publiciteit rondom de start of oplevering van het
project/eindproduct wordt de ANWB geïnformeerd.
De ANWB heeft het recht te publiceren over de projecten en/of
initiatieven waaraan zij in dit kader heeft bijgedragen op alle mogelijke
manieren die ANWB daartoe geëigend acht.

