
 

 
 

 

1. Definities 

Donatie: ieder goed (waaronder ieder geldbedrag), geschonken door een donateur aan Roparun. 

Donateur: natuurlijke persoon (of rechtspersoon) die een donatie aan Roparun heeft gedaan, doet of 
zal doen. 

Roparun: Stichting Roparun Palliatieve Zorg, een stichting met statutaire zetel te Rotterdam, 
kantoorhoudende Jan van Galenstraat 40 te 3115 JG Schiedam is ingeschreven in het 
handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41132922 met vermelding RSIN 
802987527. 

Donatieverklaring: Deelnemende teams tekenen een donatieverklaring. Hierbij verklaren de 
teamleden namens team “X” dat over boekjaar (01-08 / 31-07) Roparun ingezamelde gelden te 
hebben gestort op rekening NL36ABNA0466278330 van Stichting Roparun Palliatieve Zorg te 
Schiedam. Het gestorte bedrag is het totaal van de door de teamleden ingezamelde gelden ten 
behoeve van de doelstelling van Stichting Roparun Palliatieve Zorg. Het team verklaart dat alle door 
haar ingezamelde gelden aan voornoemde stichting zijn overgedragen. 

2. Toepasselijkheid 

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Donatie. 

2.2 Door het doen van de Donatie stemt de Donateur in met deze Algemene Voorwaarden. 

2.3 Voor de verwerking van een Donatie maakt Roparun gebruik van de persoonsgegevens van de 
Donateur. Op de verwerking van deze persoonsgegevens is het privacy en cookiebeleid van 
Roparun van toepassing. 

3. Donaties 

3.1 De Donateur stemt in dat Roparun de Donatie vrijelijk mag bestemmen overeenkomstig haar 
statutaire doelen en bepalingen. 

3.2 Een Donatie is niet herroepbaar. 

3.3 Op verzoek van de Donateur verstrekt Roparun een bewijs van Donatie. 

4. Slotbepalingen 

4.1 De rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd inzake geschillen met betrekking tot een Donatie 
tussen een Donateur en Roparun. 

4.2 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. 

Veel dank voor uw steun aan Roparun. Mocht u vragen hebben, aarzel niet om contact met ons op te 
nemen. Wij streven ernaar om uw verzoek zo snel en adequaat als mogelijk te behandelen. 
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