
 

 

Algemene voorwaarden Brands Fundraising & Consultancy aangaande het gebruik van de 

website en diensten van Anbidienst.nl.  Opgesteld te Urk op 9 januari 2015 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
 
Opdrachtnemer: Anbidienst.nl  vertegenwoordigd door Brands Fundraising & Consultancy. 
Opdrachtgever: Degene met wie de opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan, 

alsmede degene aan wie opdrachtnemer een aanbieding 
dienaangaande heeft gedaan en/of degene die gebruikt maakt van de 
diensten van Anbidienst.nl. 

ANBI instelling Een vertegenwoordiger van een Algemeen Nut Beogende Instelling 
welke gebruik maakt van de site www.anbidienst.nl. 

Overeenkomst: Een overeenkomst, daaronder begrepen wijzigingen en aanvullingen 
daarop, betreffende de uitvoering door opdrachtnemer van diensten. 

Diensten: De door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever verrichte 
diensten. 

 
Artikel 2 Algemene bepalingen 
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 
overeenkomsten van opdrachtnemer en alle overige rechtsverhoudingen, behoudens 
wijziging in deze algemene voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk 
schriftelijk dienen te worden vastgelegd. 

2. Opdrachtnemer is gerechtigd om bij de uitvoering van een overeenkomst gebruik te 
maken van diensten van derden. Opdrachtnemer zal bij haar keuze van derden de 
nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

3. Wanneer een ANBI instelling gebruik maakt van de publicatie op de website dan wel 
andere diensten van de site www.anbidienst.nl dan gaat zij akkoord met deze 
algemene voorwaarden.  

 
Artikel 3 Publicatie op www.anbidienst.nl 
 

1. De site www.anbidienst.nl bevat internetruimte waar de ANBI instelling haar 
gegevens kan plaatsen. 

2. Het is daarna toegestaan om: 
- De Belastingdienst op de hoogte te stellen van het website-adres. Dit moet de 

ANBI instelling zelf regelen. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het 
niet (tijdig) doorgeven van het internetadres aan de Belastingdienst. 

http://www.anbidienst.nl/
http://www.anbidienst.nl/


- Gebruik te maken van haar portaal/internetadres op haar briefpapier en eigen 
site. 

- Aanpassingen doorvoeren in haar account. 
3. Opdrachtnemer wijst iedere vorm van juridische aansprakelijkheid of 

verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het 
gebruik van informatie, uploadvelden en functies op de site, het inlog portaal of uit 
de tijdelijke onmogelijkheid om het inlogportaal te raadplegen af. 

4. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de door de ANBI instelling  op de 
website www.anbidienst.nl geplaatste stukken wanneer deze niet voldoen aan de 
eisen gesteld door de Belastingdienst. De ANBI instelling is ten allen tijde zelf 
verantwoordelijk voor de op de website geplaatste stukken, ook wanneer deze 
stukken zijn samengesteld in samenwerking met opdrachtnemer. 

 
Artikel 4 Overeenkomst 
 

1. De overeenkomst wordt aangegaan door betaling van het verschuldigde bedrag.  Ook 
kan de overeenkomst schriftelijk of per e-mail worden overeengekomen. 

2. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor de 
duur van minimaal 1 jaar.  

3. De overeenkomst is van kracht op het beschikbaar stellen van een specifiek 
internetadres voor de Anbi-instelling op www.anbidienst.nl. 

 
Artikel 5 Duur  
 

 Een abonnementsperiode is 1 jaar geldig en wordt automatisch verlengd. 
Abonnementen hebben een vastgestelde prijs. U ontvangt ieder jaar uiterlijk voor 
1 december een factuur. 

 Een abonnement geldt tot wederopzegging. Als u wilt opzeggen, dan kan dat tot 
14 dagen na de ontvangstdatum van de factuur. Dit kan door het versturen van 
een digitaal of schriftelijk bericht naar Anbidienst.nl 

 Als de opzegtermijn is verstreken wordt het abonnement automatisch verlengd 
met 1 jaar. 

 Als u opzegt na het verstrijken van de opzegtermijn, wordt uw abonnement aan 
het einde van de volgende abonnementsperiode (1 jaar later) stop gezet. 

 Indien tot tijdige beëindiging is overgegaan (tot uiterlijk 2 weken na de 

ontvangstdatum van de digitale factuur) hoeft er voor het volgende jaar niet 

voldaan te worden.  

 Dit recht van herroeping geldt zowel voor de afname van de internetdiensten als 

ook voor de subsidiescan, tenzij de jaarlijkse subsidiescan al is afgeleverd. Dan is 

opzeggen alleen mogelijk voor de volgende periode. 

 Het bedrag voor plaatsing is een vast bedrag, ongeacht de maand waarin het 

abonnement wordt afgesloten. 

Artikel 6 Informatie 
 

http://www.anbidienst.nl/


1. De opdrachtgever staat in voor de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de 
door haar in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtnemer ter beschikking 
gestelde bescheiden en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

2. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren aangaande alle 
feiten en omstandigheden welke in verband met de uitvoering van de overeenkomst 
van belang kunnen zijn. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade die 
voortkomt uit het niet dan wel niet tijdig aanleveren van informatie. 

 
 
 
Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten 
 
 Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met 
 betrekking tot de  middelen, werkwijzen, producten, diensten, adviezen, contracten 
 e.d. welke zij gebruikt c.q. heeft gebruikt dan wel ontwikkelt c.q. heeft ontwikkelt in 
 het kader van de uitvoering van de overeenkomst. 
 
Artikel 8 Betaling 
 

1. Opdrachtnemer zal de voor de diensten verschuldigde vergoedingen middels een 
factuur aan de opdrachtgever in rekening brengen. Betaling dient te geschieden 
binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door opdrachtgever op de door 
opdrachtnemer opgegeven wijze. 

2. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de 

aangeboden dienst niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van 

veranderingen in btw-tarieven. 

4. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan 

indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

 

 
Artikel 9 Aansprakelijkheid 
 

1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder 
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, giften en schade door 
bedrijfsstagnatie. 

2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de 
overeenkomst, indien en voor zover deze het gevolg is van opzet van de zijde van 
opdrachtnemer. 

 
Artikel 10 Overmacht 
 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe 
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, 
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor hun rekening komt. 



2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, doch waardoor 
opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de 
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt 
dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, 
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

 
 
 
Artikel 12 Toepasselijk recht 
 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke 
mochten voortvloeien uit de overeenkomst, worden aan de daartoe bevoegde 
rechter ter beslechting voorgelegd. 
 
Kijk ook op http://www.brandsfundraising.nl voor meer informatie over onze 
diensten en producten. 
 

http://www.brandsfundraising.nl/

