ALGEMENE VOORWAARDEN TEAM DUTCH ADAPTIVES
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op
het lidmaatschap en alle producten en
diensten die Stichting Dutch Adaptives aan
teamleden levert.

Definitie lid
Een lid is aangesloten bij Team Dutch
Adaptives door een jaarlijkse donatie van de
lidmaatschapsgelden aan Stichting Dutch
Adaptives

Ambassadeurs
Ambassadeurs zijn vrijwillgers wier
activiteiten bijdagen aan de doelstelling van
Stichting Dutch Adaptives. Voor hen gelden
nog afzonderlijke aanvullende voowaarden
welke contractueel zullen opgesteld
worden.

Statuten
Stichting Dutch Adaptives is een stichting
met ANBI keurmerk. De statuten zijn te
vinden door hier te klikken

Lidmaatschap
Iedereen ouder dan 18 jaar kan lid worden
van Team Dutch Adaptives. Het
lidmaatschap loopt, tenzij anders vermeld,
per datum van inschrijving en geldt tot
wederopzegging. Het lidmaatschap van
Dutch Adaptives geeft toegang tot de
community en producten en diensten die
exclusief voor leden zijn.

Lidmaatschap vanuit het
buitenland
Ook (rechts)personen die niet in Nederland
wonen kunnen lid worden van Team Dutch
Adaptives. Ongeacht de woonplaats is de
contributie gelijk aan de jaarlijks
vastgestelde contributie.

Lidmaatschap en contributie
Het lid doneert jaarlijks aan stichting Dutch
Adaptives een vast bedrag. Dit lidmaatschap
geld tot wederopzegging.

Ambassadeurslidmaatschap: vrijwilligers van
Dutch Adaptives zijn gedurende hun
vrijwilligerscontract gratis lid van team Dutch
Adaptives. Bij beëindiging van hun
activiteiten stopt het gratis lidmaatschap. Na
afloop van het gratis lidmaatschap kan men
het lidmaatschap betaald voortzetten.
De hoogte van de donatie voor het
lidmaatschap wordt vastgesteld door het
Bestuur van Stichting Dutch Adaptives.

Wie is er lid?
Het lidmaatschap van Team Dutch
Adaptives is persoonsgebonden en
uitsluitend voor mensen met een beperking
en/of chronische ziekte

Aanvang Lidmaatschap
Het Lidmaatschap van Team Dutch
Adaptives gaat in op de datum van de
donatie voor het lidmaatschap aan stichting
Dutch Adaptives. Na aanvang van het
lidmaatschap ontvangt het lid binnen 14
werkdagen meer informatie over het
lidmaatschap. Na betaling van de donatie
heeft een lid 14 dagen bedenktijd. Besluit het
lid toch geen deel te willen uitmaken van
Team Dutch Adaptives dan zal hij/zij dit
schriftelijk kenbaar moeten maken en wordt
de donatie voor het lidmaatschap
geretourneerd.

Verlenging en Beëindiging
automatische incasso
Dutch Adaptives is een stichting. De incasso
van de donatiegelden voor het lidmaatschap
wordt jaarlijks stilzwijgend verlengt. De
incassso voor de donatie wordt behoudens
opzegging of beëindiging anderszins dan
ook jaarlijks stilzwijgend verlengd voor de
duur van 1 jaar. Meer informatie hierover
staat op de website van de
consumentenbond.

Beëindiging
Als lid kun je je donatie voor het jaarlijks
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lidmaatschap stopzetten. Dit doe je door je
opzegging schriftelijk per email gericht aan
info@dutchadaptives.nl te bevestigen
uiterlijk 1 maand voor de incassodatum van
de lidmaatschapsdonatie.
Wordt het lidmaatschap na deze datum
opgezegd dan zal de donatie voor het
aankomend jaar alsnog geïncasseerd
worden en het lidmaatschap in dat jaar
stopgezet worden.

Privacy= en cookiebeleid voor het meest
actuele beleid te raadplegen,

Vragen?
Heb je vragen over de algemene
voorwaarden? Dat horen wij graag! Dan heb
je ze tenminste echt gelezen. Je kan ze
stellen door ons te e-mailen.
Wij zijn bereikbaar op
info@dutchadaptives.nl. Wij beloven binnen
48 uur op je e-mail te reageren.

Voorbeeld:
Je donatie wordt elk jaar op 1 mei
geïncasseerd. Bij beëindiging van het
lidmaatschap op 30 maart zal de donatie dat
jaar op 1 mei stopgezet worden. Bij
beëindiging van het lidmaatschap op 12 april
zal het lidmaatschap nog een jaar doorlopen
alvorens het stopgezet wordt.

Betaling Donatie
De jaarlijkse donatie wordt voor de eerste
keer betaald door een bankafschrijving via
onze website. Hiermee machtig je ons
jaarlijks de donatie middels een SEPAMachtiging van het opgegeven
bankrekeningnummer te incasseren.
Bij niet- of onvolledige betaling zullen wij je
herinneren de donatie alsnog te volbrengen.
Mocht betaling uitblijven dan ziet stichting
Dutch Adaptives zich genoodzaakt je uit
team Dutch Adaptives te verwijderen.

Privacy
De bescherming en beveiliging van
persoonlijke gegevens van de leden van
Team Dutch Adaptives en webbezoekers is
van groot belang voor Stichting Dutch
Adaptives. Wij houden ons aan de eisen van
de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dutch
Adaptives verstrekt persoonsgegevens nooit
aan derden onder dat daarvoor
toestemming is gegeven of daarvoor een
wettelijke grondslag bestaat. Dutch
Adaptives heef het recht om wijzigingen aan
te brengen in deze verklaring. Leden
dienden daarom regelmatig de tekst van het
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