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ALGEMENE VOORWAARDEN DONEERLOKAAL 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis 

gebruikt: 

1. Doneerlokaal: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van RAW Internet Marketing, gevestigd aan 

Rivierstraat 1, 6566CE te Millingen aan de Rijn, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 55411568. 

2. Aanvrager: iedere natuurlijke of rechtspersoon die middels de Website, dan wel bij een bij Doneerlokaal aangesloten 

supermarkt, een aanvraag doet voor het doneren voor een goed doel of crowdfund-actie (Project). 

3. Donateur: iedere natuurlijke of rechtspersoon die geld doneert of beoogt te doneren ten behoeve van een Project. 

4. Wederpartij: de wederpartij van Doneerlokaal in het kader van een Overeenkomst; Aanvrager dan wel Donateur. 

5. Begunstigde: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de verzamelde gelden toekomen, na aftrek van de aan Doneerlokaal 

toekomende vergoedingen, al dan niet tevens Aanvrager. 

6. Project: een goed doel of crowdfund-actie waarvoor in het kader van de Overeenkomst geld wordt ingezameld. 

7. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Wederpartij en Doneerlokaal, betreffende: 

- Een overeenkomst in het kader waarvan Doneerlokaal zich jegens de Aanvrager heeft verbonden tot het inzamelen van 

geld voor een Project, of; 

- Een overeenkomst in het kader waarvan de Donateur zich heeft verbonden tot het voldoen van een donatie voor een 

Project. 

8. Website: www.doneerlokaal.nl. 

9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de 

stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Doneerlokaal tot het aangaan van een Overeenkomst en 

iedere Overeenkomst als zodanig. 

2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, 

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als 

zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval wordt ten aanzien van het aangetaste 

beding een vervangende regeling getroffen die zoveel mogelijk beantwoordt aan het doel en de strekking van de 

oorspronkelijke bepaling. 

ARTIKEL 3. | OVER DONEERLOKAAL, PROJECTEN EN AANVRAGEN DAARVAN 

1. Doneerlokaal maakt het voor particulieren en organisaties mogelijk om een aanvraag doen voor het inzamelen van geld voor 

een Project, zoals voor het steunen van de lokale medemens, steun voor een lokale vereniging, steun voor een lokale school of 

een ander lokaal doel. Donateurs kunnen daartoe via de Website een donatie doen, en indien doneren middels tussenkomst 

van een supermarkt mogelijk is gemaakt, kunnen Donateurs tevens middels statiegeldbonnen en het uploaden van een 

kassabon van de betreffende supermarkt, doneren. Donateurs doneren zonder tegenprestatie te ontvangen, tenzij 

uitdrukkelijk anders is vermeld. 

2. Aanvragers kunnen middels de Website, of in een voorkomend geval bij een aangesloten supermarkt, een Project aanmelden. 

Het staat Doneerlokaal en supermarkten te allen tijde vrij een aanvraag van een Aanvrager zonder opgave van redenen af te 

wijzen. Supermarkten dienen een door hun goedgekeurd Project bij Doneerlokaal aan te melden. In dat geval komt het 

uiteindelijke besluit om het Project doorgang te laten vinden, aan Doneerlokaal toe. Uiteindelijk bepaalt uitsluitend 

Doneerlokaal of een Project wordt goedgekeurd en of daarvoor geld kan worden ingezameld. 

3. De Aanvrager dient alle bij de aanvraag gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken.  Na 

goedkeuring door Doneerlokaal is de Aanvrager gehouden Doneerlokaal tijdig te voorzien van alle door Doneerlokaal 

gewenste teksten en afbeeldingen teneinde het Project op de Website te kunnen vermelden. 

4. In overleg tussen Doneerlokaal, de Aanvrager en eventueel de betrokken supermarkt, wordt bepaald wat de looptijd van de 

geldinzameling voor het Project is. Indien daaraan geen einddatum is verbonden, wordt de einddatum eveneens in onderling 

overleg tussen de betrokken partijen bepaald. 

5. In geval doneren middels het uploaden van een kassabon van een supermarkt mogelijk is gemaakt, wordt tussen Doneerlokaal 

en de betreffende supermarkt uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen welk vast bedrag dan wel een percentage van het 

aankoopbedrag op de kassabon, gedoneerd wordt. In geval doneren middels statiegeldbonnen van een supermarkt mogelijk is 
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gemaakt, wordt bij inwisseling door de Donateur van de statiegeldbon bij de supermarkt, het volledige bedrag van de 

statiegeldbon gedoneerd. 

6. Middels kassa- en statiegeldbonnen gedoneerde bedragen zullen conform de tussen Doneerlokaal en de betreffende 

supermarkt gemaakte afspraken, aan Doneerlokaal worden overgemaakt. De supermarkt vindt de instructies daartoe op de 

Website, bij vermelding van het betreffende Project. 

7. Supermarkten en Doneerlokaal bepalen in onderling overleg op welke wijze en in welke mate de supermarkt het Project 

tijdens de looptijd daarvan promoot. 

ARTIKEL 4. | DONEREN 

1. Uploaden van kassabonnen van aangesloten supermarkten en het rechtstreeks middels de Website doneren door de 

Donateur, geschiedt op de daartoe op de Website aangegeven wijze. Statiegeldbonnen dienen bij de betreffende supermarkt 

te worden ingewisseld waarbij het betreffende statiegeld uitsluitend wordt gedoneerd indien de Donateur daarvoor 

uitdrukkelijk kiest op de daartoe door de supermarkt aangegeven wijze. 

2. Uitsluitend geüploade kassabonnen van aangesloten supermarkten die leesbaar zijn, kunnen als onderdeel van een donatie 

gelden. 

3. Doneren is mogelijk tot de einddatum van het Project is verstreken. 

4. Gedoneerde bedragen komen nimmer voor restitutie in aanmerking. 

5. Het totaal van de gedoneerde gelden komt toe aan de Begunstigde, met dien verstande dat Doneerlokaal op de gedoneerde 

gelden inhoudt € 0,50 per rechtstreeks middels de Website verrichte donatie, alsook: 

- 5% van het totaal voor het Project gedoneerde bedrag, in geval van een totaalbedrag tot € 10.000; 

- 4,5% van het totaal voor het Project gedoneerde bedrag, in geval van een totaalbedrag tot € 20.000; 

- 4% van het totaal voor het Project gedoneerde bedrag, in geval van een totaalbedrag tot € 40.000; 

- 3,5% van het totaal voor het Project gedoneerde bedrag, in geval van een totaalbedrag tot € 60.000; 

- 3% van het totaal voor het Project gedoneerde bedrag, in geval van een totaalbedrag tot € 100.000; 

- 2,5% van het totaal voor het Project gedoneerde bedrag, in geval van een totaalbedrag van € 100.000 of meer. 

6. Over de aan Doneerlokaal toekomende vergoeding als bedoeld in het vorige lid, is Doneerlokaal 21% btw verschuldigd, 

hetgeen eveneens in mindering wordt gebracht aan het aan de Begunstigde toekomende bedrag. 

7. Uitkering van de aan de Begunstigde toekomende betaling geschiedt aan de hand van de door de Aanvrager opgegeven 

betaalgegevens. In geval van een Project met een looptijd langer dan een maand, geschiedt uitbetaling maandelijks. 

Uitbetaling geschiedt in de eerste week van een kalendermaand. De dag van bijschrijving op de rekening van de Begunstigde is 

afhankelijk van de verwerkingstijd van de betrokken banken die doorgaans hoogstens een of twee werkdagen bedraagt. 

8. Doneerlokaal is nimmer gehouden gelden aan de Begunstigde uit te keren die om welke reden dan ook niet werkelijk door 

Doneerlokaal zijn ontvangen. 

9. Indien aan het Project een streefbedrag is verbonden, maakt de Begunstigde tevens aanspraak op uitkering van de 

gedoneerde gelden indien het streefbedrag niet wordt behaald. Doneerlokaal maakt uitsluitend aanspraak op vergoeding uit 

hoofde van het bepaalde in lid 5 van dit artikel. 

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN 

Alle uitvoeringstermijnen waartoe Doneerlokaal zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale 

termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Doneerlokaal mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij of derden. Het 

verzuim van Doneerlokaal treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Doneerlokaal Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in 

welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Doneerlokaal na het verstrijken van de 

laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 

ARTIKEL 6. | OVERMACHT 

Doneerlokaal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe 

gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer 

geldende opvattingen niet kan worden toegerekend(overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de 

wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Doneerlokaal geen invloed 

heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede 

begrepen storingen in of uitval van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, cyberaanvallen, stroomstoringen, brand, 

overstroming en technologische beperkingen. 

ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

1. Doneerlokaal is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door Aanvragers of Donateurs verstrekte onjuiste of 

onvolledige gegevens. De Wederpartij vrijwaart Doneerlokaal van alle aanspraken van derden ter zake. 



Pagina 3 van 3 

 

2. Doneerlokaal kan er nimmer voor instaan of en in hoeverre donaties voor het Project worden gedaan. Ter zake verbindt 

Doneerlokaal zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. 

3. Doneerlokaal is nimmer aansprakelijk voor het onverhoopt niet realiseren van het Project waarvoor is gedoneerd. De 

aanvrager vrijwaart Doneerlokaal van alle aanspraken van derden ter zake. Gedoneerde bedragen worden nimmer 

terugbetaald, met dien verstande dat Doneerlokaal nimmer in een financieel voordeligere positie zal mogen komen te 

verkeren dan uit hoofde van het bepaalde in lid 5 van artikel 4 is geregeld. 

4. De Wederpartij vrijwaart Doneerlokaal van haar eventuele aanspraken, alsook die van derden die in verband met de uitvoering 

van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien Doneerlokaal uit dien 

hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Doneerlokaal zowel buiten als in rechte 

bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de 

Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Doneerlokaal, zonder ingebrekestelling, 

gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Doneerlokaal en/of derden daardoor ontstaan, 

komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij. 

ARTIKEL 8. | SLOTBEPALINGEN 

1. Doneerlokaal is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen. 

2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de Wederpartij en Doneerlokaal is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn de Wederpartij en Doneerlokaal verplicht zich optimaal in te 

spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 

4. Behoudens voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend afwijkt, wordt uitsluitend 

de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Doneerlokaal aangewezen om van eventuele 

gerechtelijke geschillen tussen de Wederpartij en Doneerlokaal kennis te nemen. 


