GEBRUIKERSVOORWAARDEN GOEDE DOELEN MONITOR

De Goede Doelen Monitor (hierna: “de module”) wordt beheerd door de Stichting Kennisbank
Filantropie, gevestigd te Hilversum (hierna: “Kennisbank Filantropie”). Bij het bezoeken van de
module verklaart u zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
Artikel 1. Doel van de module
1.1 De module heeft als doel de informatievoorziening met betrekking tot Nederlandse goede
doelenorganisaties te bevorderen. Daartoe wordt relevante door derden aangeleverde informatie
met betrekking tot goede doelen in de module gepubliceerd en gerubriceerd.
Artikel 2. Gebruik van de module
2.1 Het is enkel toegestaan de module alsook de daarop geplaatste informatie te gebruiken voor
persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, een en ander voor zover wettelijk toegestaan.
2.2 Het is niet toegestaan naar de module of delen daarvan te hyperlinken of te deeplinken.
Artikel 3. Géén keuzeadvies
3.1 De op de module geplaatste informatie is bestemd voor algemeen gebruik en is niet
toegespitst op de individuele situatie van de bezoeker. De module heeft derhalve uitdrukkelijk niet
te gelden als leidraad bij een keuze voor een goed doel.
3.2 Vermelding in de module geeft aan dat de betreffende organisatie in Nederland actief
donateurs benadert. Vermelding op de website is GEEN teken van kwaliteit, goedkeuring of
ander waardeoordeel. Kennisbank Filantropie geeft objectieve, feitelijke informatie en geeft geen
oordeel over de opgenomen goede doelen. De in de module geplaatste informatie kan en mag
dan ook niet als zodanig worden gekwalificeerd.
Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1 De informatie die in de module wordt geplaatst is veelal afkomstig van derden. Kennisbank
Filantropie spant zich in om ervoor te zorgen dat de bij haar door deze derden aangeleverde
informatie, zo spoedig mogelijk in de module wordt geplaatst. Kennisbank Filantropie kan echter
niet garanderen dat de informatie correct, compleet en/of up-to-date is. Kennisbank Filantropie en
de partijen die de module op hun website plaatsen (“licentiehouders") aanvaarden derhalve geen
enkele aansprakelijkheid voor schade die is geleden als gevolg van het gebruik van in de module
geplaatste informatie. Het gebruik van de in de module geplaatste informatie is voor eigen risico.
4.2 In de module staan links naar andere websites. Kennisbank Filantropie heeft géén enkele
zeggenschap over de inhoud van deze websites waarnaar wordt doorgelinkt. Kennisbank
Filantropie aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade die geleden is als gevolg van
het gebruik van de inhoud van de websites waarnaar wordt doorgelinkt.
4.3 Kennisbank Filantropie stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de module deugdelijk
functioneert en zoveel mogelijk bereikbaar is. Kennisbank Filantropie aanvaardt echter geen
enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade als gevolg het disfunctioneren of het
(tijdelijk) niet bereikbaar zijn van de module.
Artikel 5. Intellectuele eigendom
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten terzake in de module geplaatste content, berusten
uitsluitend bij Kennisbank Filantropie en of partijen die hebben ingestemd met plaatsing van de
content in de module.
5.2 Onder content wordt onder andere doch niet uitsluitend verstaan: teksten, audio visuele
opnamen, grafische elementen en software.
5.3 Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van (of via) Kennisbank
Filantropie content van de module openbaar te maken, te verveelvoudigen, te kopiëren, te
reproduceren, in licentie te geven of te verkopen of aan een derde beschikbaar te stellen.
Voorafgaande schriftelijke toestemming kan worden verzocht via info@kennisbankfilantropie.nl.

Artikel 6. Overige bepalingen
6.1 Kennisbank Filantropie behoudt zich het recht voor de inhoud van deze algemene
voorwaarden te wijzigen.
6.2 Vragen, opmerkingen of klachten over (het gebruik van) de module kunt u zenden naar
info@kennisbankfilantropie.nl.
6.3 Op een gerezen geschil tussen de bezoeker van de module en Kennisbank Filantropie is
Nederlands recht van toepassing. De rechter in Amsterdam is in eerste aanleg uitsluitend
bevoegd.
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