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Algemene Voorwaarden Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen 

Artikel 1: Definities 
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 

a) Vereniging: Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen. 
b) Donaties: Aan de Vereniging ter beschikking gestelde geldelijke middelen, goederen en/of diensten 

die de organisatie in staat stelt zijn doelstellingen te behalen. 
c) Donateur: Een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die de Vereniging Vrienden Walburgiskerk 

Zutphen van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in 
staat stelt zijn doelstellingen te behalen. 

d) Doelstellingen: Door de Vereniging vastgestelde doelen zoals omschreven in de statuten van de 
Vereniging. 

 
Artikel 2: Algemeen 
 

a) De Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen is op 15 februari 2019 opgericht met als doel het 
ondersteunen van de Walburgiskerk in Zutphen. 

b) De Vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het in ontvangst nemen van donaties, 
schenkingen, legaten, subsidies etc. ten behoeve van objecten, activiteiten en projecten van, voor, in 
en rond de Walburgiskerk, een en ander in samenwerking met de Stichting Walburgiskerk Zutphen 
en de Stichting Oude Gelderse Kerken alsmede de Stichting Henrick Baderorgel en de Stichting 
Librije Walburgiskerk Zutphen. 

c) De Vereniging heeft geen winstoogmerk. 
d) De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 74019767.   

 
Artikel 3: Donaties 
 

a) Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen giften ter beschikking stellen aan de Vereniging. 
b) Aan de ter beschikking gestelde giften kunnen geen rechten of anderzijds voorwaarden worden 

verbonden anders dan genoemd in deze algemene voorwaarden. 
c) Donaties kunnen per bankoverschrijving of via de website www.vriendenvan.walburgiskerk.nl 

plaatsvinden. 
d) Voor het verwerken van de donaties maakt de Vereniging onder meer gebruik van Mollie dat de 

donaties via de website voor de Vereniging faciliteert. Meer informatie is te vinden op www.mollie.nl. 
 
Artikel 4: Aansprakelijkheid 
 

a) De Vereniging, en haar bestuurders, zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, 
die de donateur mocht lijden als gevolg van de donatie, tenzij deze schade het directe gevolg is van 
aan de Vereniging toe te rekenen opzet of ernstige nalatigheid. 

 
Artikel 5: Persoonsgegevens 
 

a) De Vereniging zal zonder voorafgaande toestemming geen persoonlijke informatie van de donateur 
openbaar maken.                                                                                                             

 
Artikel 6:  Geschillenregeling 
 

a) Op alle geschillen tussen de Vereniging en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Er 
is sprake van een geschil als een van de partijen dit als zodanig beschouwt. 

b) Een geschil wordt bij uitsluiting beslecht door de rechtbank (c.q. rechtbank sector kanton) van de 
woon- of vestigingsplaats van gedaagde partij. 

 

http://www.mollie.nl/

