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Algemene voorwaarden online donaties aan Dusty Foundation 

Bijgaand vindt u de algemene voorwaarden van Stichting Dusty Foundation, statutair 

gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende te Haarlem aan de Kruisweg 40, 2011 LD 

Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer: 73375594. Dusty Foundation is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Deze algemene voorwaarden zijn opgedeeld in twee hoofdstukken: een 

hoofdstuk dat van toepassing is op donaties en een hoofdstuk dat van toepassing is op 

online aankopen.  
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1. Definities 

- Betaling: elke betaling gedaan aan de Dusty Foundation, hetzij in de vorm 

van een donatie of als wederprestatie voor een overeenkomst op afstand die 

de consument met de Dusty Foundation heeft gesloten; 

- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van 

zijn herroepingsrecht; 

- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van 

beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de 

ondernemer; 

- Dag: kalenderdag 

- De website: de website van de Dusty Foundation onder de url 

www.dustyfoundation.nl;  

- Donatie: een door de gevende partij aan de Dusty Foundation geschonken 

geldbedrag; 

- Donatieformulier: middel om online via de website een donatie te doen aan 

de Dusty Foundation ten behoeve van Dusty Foundation; 

- Dusty Foundation: Stichting Dusty Foundation, statutair gevestigd te 

Haarlem en kantoorhoudende aan de Kruisweg 40 A, 2011 LD Haarlem, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer: 73375594; 

- Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die door middel van een 

elektronische overboeking of machtiging voor een SEPA-incasso een donatie 

doet aan Dusty Foundation; 

http://www.dustyfoundation.nl/


 

- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de 

bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

- Ontvangende partij: Dusty Foundation die op basis van de overeenkomst de 

donatie ontvangt en deze ten goede laat komen aan het verwezenlijken van de 

statutair gestelde doelstellingen; 

- Online donatie: het geven van geld door de gevende partij aan Dusty 

Foundation door middel van een elektronische overboeking of machtiging voor 

een SEPA-incasso via het donatieformulier op de website. 

- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een 

door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van 

producten en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst 

uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor 

communicatie op afstand. 

- Verkoper: Dusty Foundation  

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE DONATIES 

 

2. Toepasselijkheid 

2.1  De bepalingen uit dit hoofdstuk zijn van toepassing op elke donatie die 

wordt gedaan aan de Dusty Foundation. 

2.2  Door middel van het doen van een donatie aan de Dusty Foundation, 

accepteert de gevende partij uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden. 

2.3  De Dusty Foundation behoudt zich het recht voor om de algemene 

voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.  

 

3. Rechten en plichten van Dusty Foundation (Ontvangende partij) 

 

3.1 Donaties komen volledig ten goede aan de door Dusty Foundation gestelde 

statutaire doelstellingen. 

 

3.2 De Dusty Foundation is binnen de grenzen van de door haar gestelde 

statutaire doelstellingen volledig vrij in het bestemmen van deze donaties. 

 

3.3 Het eigendom van het gedoneerde geldbedrag gaat over op de Dusty 

Foundation nadat het gedoneerde geldbedrag is bijgeschreven op de 

bankrekening van de Dusty Foundation. 

 

3.4 Dusty Foundation neem passende technische en organisatorische 

maatregelen ter beveiliging van de website en de donatie. Dit betreft een 

inspanningsverplichting aan de zijnde van de Dusty Foundation en de 

Dusty Foundation aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze 

verplichting. 

 

3.5 Dusty Foundation houdt zich aan de privacyverklaring zoals deze is 

opgenomen op de website. 

 

4. Rechten en plichten van de gevende partij 

 

4.1 Om een donatie te doen moet de gevende partij de leeftijd van 18 jaar 

hebben bereikt. Door het doen van een donatie via de website van de 

Dusty Foundation verklaart de gevende partij dat de gevende partij aan 

deze leeftijdsgrens voldoet. 

 



 

4.2  De gevende partij zal de online donatie verrichten met middelen waarover 

de gevende partij mag beschikken en zeggenschap heeft. 

 

4.3  De gevende partij kan aan een online donatie geen rechten ontlenen 

anders dan dat de Dusty Foundation de donatie zal aanwenden voor het 

bereiken van de statutair vastgelegde doelstellingen. 

 

4.4 Donaties die de gevende partij doet aan de Dusty Foundation kunnen niet 

worden gerestitueerd. 

 

4.5 De gevende partij is verplicht om bij online donatie naam en identiteit 

correct op te geven. 

 

4.6 Gevende partij neemt kennis van de privacyverklaring van Dusty 

Foundation, zoals deze is opgenomen op de website. 

 

5. Doneren 

 

5.1  De gevende partij kan een donatie doen aan de Dusty Foundation door 

middel van het invullen van het daartoe bestemde donatieformulier op de 

website van de Dusty Foundation. Daarnaast is het mogelijk dat de 

gevende partij via zijn/haar eigen internetbankieren een bedrag overmaakt 

of een periodieke betaling instelt aan het rekeningnummer van de Dusty 

Foundation: NL27 RABO 0336 6948 14 t.n.v. Stichting Dusty Foundation. 

  

5.2 De gevende partij heeft bij het invullen van het donatieformulier op de 

website van Dusty Foundation de keuze uit verschillende 

betalingsmogelijkheden, te weten: overboeking via Ideal, Bancontact, 

SOFORT Banking, ING Homepay of een machtiging voor een eenmalige of 

periodieke SEPA-incasso. Op het donatieformulier kan de gevende partij 

aangeven welke betaalmethode de gevende partij wenst te hanteren en tot 

welk bedrag de gevende partij wil doneren. 

 

5.3 Wanneer de gevende partij kiest voor een machtiging voor een periodieke 

SEPA-incasso, dan kan de gevende partij kiezen voor een maandelijkse of 

een jaarlijkse incasso. De gevende partij kan tevens aangeven welk bedrag 

de gevende partij per gekozen periode wil doneren. 

 

5.4 Een afgegeven machtiging voor een periodieke SEPA-incasso geldt tot 

wederopzegging door de gevende partij. Bij opzegging van een machtiging 

voor een periodieke SEPA-incasso geldt een opzegtermijn van één maand. 

Opzegging moet geschieden voor de eerste dag van de maand. 

  

5.4 Gevende partij kan het opzeggen van de machtiging voor een periodieke 

SEPA-incasso kenbaar maken aan de Dusty Foundation door het invullen 

van het daarvoor beschikbare formulier op de website van de Dusty 

Foundation of door een mail te sturen naar info@dustyfoundation.nl.  

 

HOOFDSTUK 2: ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE ONLINE AANKOPEN 

6. Identiteit van de verkoper 

Stichting Dusty Foundation, statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende aan 

de Kruisweg 40 A, 2011 LD Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer: 73375594; telefoonnummer: 06-29525720; 

e-mail: info@dustyfoundation.nl. 



 

7. Toepasselijkheid 

7.1  De bepalingen uit dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle offertes, 

aanbiedingen, overeenkomsten, verkoop en leveringen van goederen door 

de verkoper aan de consument, van welke aard dan ook, alsmede op de 

daaruit voortvloeiende verbintenissen.  

7.2 Indien de verkoper niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden 

verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet toepasslijk zijn of 

dat verkoper het recht verliest om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige 

gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 

7.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet 

geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van 

kracht. 

7.4  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van 

deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter 

beschikking gesteld. De consument dient uitdrukkelijk akkoord te gaan met 

deze algemene voorwaarden voordat de overeenkomst op afstand tot stand 

komt.  

7.5  Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld of 

onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen 

van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van 

deze algemene voorwaarden. 

7.4  De Dusty Foundation behoudt zich het recht voor om de algemene 

voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.  

 

8. Het aanbod 

8.1  Het aanbod is vindbaar in de webshop op de website van Dusty 

Foundation. Het aanbod is vrijblijvend. De verkoper is gerechtigd het 

aanbod te wijzigen en aan te passen 

8.2  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de 

aanboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een 

goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 

Alle afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van 

de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in 

het aanbod binden de verkoper niet.  

8.3 Alle afbeeldingen, specificaties of gegevens in het aanbod zijn indicatief en 

kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de 

overeenkomst.  

9. De overeenkomst 

 

9.1  De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de 

consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde 

voorwaarden. 

 

9.2  Nadat het aanbod door de consument langs elektronische weg is aanvaard, 

bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van 

de aanvaarding van het aanbod.   

 

9.3  Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende 

voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende 

producten.  



 

 

10.  Verzending en levertijd 

 

10.1 De verkoper probeert alle bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te 

verzenden. Op de website wordt altijd een indicatie van de levertijd 

gegeven. Alle levertijden zijn indicatief en aan de genoemde termijnen 

kunnen geen rechten ontleend worden. Overschrijding van een termijn 

geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 

 

10.2 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal de verkoper 

altijd contact opnemen met de consument om te bespreken of de 

consument een vervangend product wenst te ontvangen of de 

overeenkomst wenst te ontbinden. In geval van ontbinding van de 

overeenkomst zal de verkoper het bedrag dat de consument heeft betaald 

zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, aan de 

consument terugbetalen. 

 

10.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de 

verkoper tot het moment van bezorging aan de consument. 

 

10.4  Als de consument vragen heeft over de bestelling, dan kan de consument 

contact opnemen met info@dustyfoundation.nl of bellen naar 06-

29525720. 

 

10.5 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de verkoper 

kenbaar heeft gemaakt.  

 

11.  De prijs, verzendkosten en betaling 

 

11.1 Het aanbod op de website is altijd voorzien van een prijs (inclusief 

eventuele belastingen) en eventuele verzendkosten. De consument heeft 

zo altijd inzicht in de volledige kosten die verschuldigd zijn bij het aangaan 

van de overeenkomst op afstand. 

 

11.2  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de 

gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens 

de foutieve prijs te leveren.  

 

11.3  De consument heeft verschillende mogelijkheden voor het doen van een 

betaling: overboeking via Ideal, Bancontact, SOFORT Banking, ING 

Homepay of een machtiging voor een eenmalige SEPA-incasso. 

 

11.4 De consument heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte 

betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden. 

  

12.  Herroepingsrecht 

 

12.1 De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 

14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De 

termijn begint te lopen vanaf het moment dat de gehele bestelling door de 

consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, is 

ontvangen.  

 

12.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het 

product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken 

of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het 
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product wenst te behouden. Het uitgangspunt in deze situatie is dat de 

consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals dat in 

een winkel geaccepteerd zou worden. Indien hij van zijn herroepingsrecht 

gebruik wenst te maken, zal de consument het ongebruikte en 

onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren aan verkoper 

retourneren.  

12.3 Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan is de 

consument verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, 

kenbaar te maken aan de verkoper. De consument kan aan de verkoper 

kenbaar maken dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht door 

contact op te nemen met de verkoper via info@dustyfoundation.nl, het 

contactformulier op de website of door te bellen naar 06-29525720. 

 

12.4 Het risico en de bewijslast voor de tijdige en juiste uitoefening van het 

herroepingsrecht ligt bij de consument. 

 

12.5 Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van 

zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen 

retour te sturen. 

 

12.6  Indien de consument na afloop van de in dit artikel genoemde termijn van 

14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn 

herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de verkoper heeft 

teruggezonden, is de koop een feit. 

 

12.7 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen 

enkel de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

 

12.8 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag 

zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat het product door 

de verkoper retour is ontvangen.   

 

13.  Slotbepalingen  

 

13.1 Bent u ontevreden over de dienstverlening van de Dusty Foundation? Dan 

kunt u een klacht indienen via info@dustyfoundation.nl. Wij behandelen uw 

klacht binnen 10 werkdagen. 

 

13.2 Op elke betaling, donatie en overeenkomst en op deze algemene 

voorwaarden (inclusief de totstandkoming, uitvoering en nakoming 

hiervan, alsook op alle geschillen welke hieruit kunnen voortvloeien) is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
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