
Renaissanceschool
Algemene voorwaarden voor donaties

aan de Renaissanceschool

U kunt doneren aan de stichting zonder winstoogmerk de Tocqueville stichting, statutair gevestigd te Amsterdam, en
bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 84996293.

Donatievoorwaarden
Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.renaissanceschool.nl aan de
Tocqueville stichting wordt gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden
te accepteren door het aanvinken van een hokje. De Tocqueville stichting behoudt zich het recht voor de
donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van de Tocqueville stichting
Elke betaling die via www.renaissanceschool.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan de
Tocqueville stichting en zal door de Tocqueville stichting worden aangewend voor de Renaissanceschool. Zijnde
een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van de Tocqueville stichting. Restitutie is niet mogelijk.
De Tocqueville stichting neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van
deze actie. Personen die namens de Tocqueville stichting bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur
De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat de Tocqueville stichting de donatie zal
aanwenden ter realisatie van de Renaissanceschool in de breedste zin des woords. Om een donatie te kunnen
doen dient de donateur de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en
identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken
en zeggenschap heeft. Als de donateur er voor kiest om de Tocqueville stichting te machtigen om maandelijks een
vast bedrag als donatie van de bankrekening van de donateur af te schrijven, dan gebeurt dit voor onbepaalde tijd
tot aan het moment van opzegging. De donateur kan een maandelijkse donatie opzeggen met inachtneming van
één maand opzegtermijn. De structurele donatie kan worden opgezegd via het e-mailadres
info@renaissanceschool.nl.

Voor donaties via SEPA
Met een machtiging geeft de donateur toestemming aan de Tocqueville stichting om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar de bank van de donateur om het overeengekomen bedrag van de rekening van
de donateur af te schrijven, en aan de bank van de donateur om doorlopend het overeengekomen bedrag van de
rekening van de donateur af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Tocqueville stichting. De donateur
behoudt het recht om zijn donatie te annuleren ook als deze als verzonden is, maar eens de mail ter bevestiging
van ontvanging van de donatie verzonden is, is de donatie definitief. De vraag voor retour van de donatie moet naar
info@renaissanceschool.nl gestuurd worden. Als de donateur het niet eens bent met de afschrijving kan de
donateur deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met de bank. Vraag uw
bank naar de voorwaarden.

Juridisch
Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. De disclaimer op de
website van Renaissanceschool is onverkort van toepassing. De Tocqueville stichting verwerkt persoonsgegevens
met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in onze Privacyverklaring .
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