
 

 

Algemene voorwaarden Stichting Het Zeeuwse Landschap 

Algemene voorwaarden donaties 

Indien u geld doneert aan Stichting Het Zeeuwse Landschap dan gelden de 

algemene voorwaarden.  

 

U doneert aan onderstaande partij:  

 

Stichting Het Zeeuwse Landschap, statutair gevestigd te Heinkenszand, 

kantoorhoudende te 4475 AN Wilhelminadorp, gemeente Goes, Brugstraat 51, 

ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel voor 

Zuidwest- Nederland onder dossiernummer 411113523.  

 

Telefoon: 0113-569110  

Bereikbaarheid: tussen maandag en donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30-

12.30 uur.  

Email: info@hetzeeuwselandschap.nl  

 

Artikel 1.  Definities (alfabetisch) 

1.1 Donatie: Een door de Gevende Partij aan Stichting Het Zeeuwse 

Landschap geschonken geldbedrag. 

1.2 Donatieformulier: Middel om online een Donatie te doen aan Stichting Het 

Zeeuwse Landschap.  

1.3 Gevende Partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of 

middels een elektronische machtiging, via de website van Stichting Het 

Zeeuwse Landschap, een donatie doet aan Stichting Het Zeeuwse 

Landschap.  

1.4 Statuten: Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft tot doel: Het 

beschermen, behouden, beheren, ontwikkelen en beleefbaar maken van 

natuur, landschap en erfgoed in Zeeland. 

1.5 Online Doneren: Het geven van geld middels een elektronisch 

betaalsysteem of via een elektronische machtiging via de website van 

Stichting het Zeeuwse Landschap aan Stichting Het Zeeuwse Landschap.  

1.6 Ontvangende Partij: De rechtspersoon Stichting Het Zeeuwse Landschap 

die op basis van de Overeenkomst een Donatie ontvangt welke gebruikt 

wordt ten behoeve van de uitvoering van de Statuten.  

1.7 Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen Ontvangende Partij 

en Gevende Partij.  

1.8 Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van 

een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot 

het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 

één of meer technieken voor communicatie op afstand.  
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Artikel 2.  Toepasselijkheid 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online Donatie 

aan Stichting Het Zeeuwse Landschap. 

2.2. De Gevende Partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene 

voorwaarden.  

2.3. Stichting Het Zeeuwse Landschap behoudt zich het recht voor om de 

algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen. 

 

Artikel 3.  Vormen van donateurschap  

Stichting Het Zeeuwse Landschap biedt de volgende mogelijkheden voor het 

aangaan van een donateurschap: 

3.1. Eenmalige bijdrage/gift: Een eenmalige betaling van een vrij bedrag 

zonder tegenprestatie vanuit Ontvangende Partij. 

3.2. Cadeaudonateurschap: Een jaardonateurschap dat Gevende Partij cadeau 

kan doen met donateursvoordelen voor de ontvanger van het cadeau 

zoals beschreven in artikel 4.  

3.3. Donateur voor het leven: Een donateurschap door middel van een 

eenmalige betaling waarbij Gevende Partij levenslang de voordelen 

ontvangt zoals beschreven in artikel 4.  

3.4. Doorlopend donateurschap – maandelijkse incasso: Een donateurschap 

door middel van een maandelijkse betaling waarbij Gevende Partij 

voordelen ontvangt zoals beschreven in artikel 4.  

3.5. Doorlopend donateurschap – jaarlijkse incasso: Een donateurschap door 

middel van een jaarlijkse betaling waarbij Gevende Partij voordelen 

ontvangt zoals beschreven in artikel 4.  

 

Artikel 4.  Voorwaarden donateursvoordelen 

4.1. Donateurskorting is van toepassing op open excursies, thema excursies, 

groepsboekingen en excursies op aanvraag. Met uitzondering van 

exclusieve excursies (zoals feestdagarrangementen of speciale 

kinderarrangementen) en schoolexcursies. 

4.2. Donateurskorting is van toepassing bij boeking en bezoek door de 

donateur zelf (op vertoon van donateurspas), en geldt voor: 

4.2.1. maximaal 2 personen vanaf 16 jaar (donateur plus 1 introducé); en;  

4.2.2. maximaal 2 kinderen tot 16 jaar (gratis). 

Voor meer personen geldt het reguliere volwassenen- en kindertarief per 

excursie.  

4.3. Het ‘stapelen’ van meerdere kortingen is niet toegestaan. Per (groeps-) 

boeking mag eenmaal gebruik gemaakt worden van de donateurskorting.  

4.4. Voor groepsboekingen en excursies op aanvraag blijven de minimum 

groepstarieven onverminderd gelden.  



 

4.4.1. De excursietarieven en kortingen worden gecommuniceerd op 

www.hetzeeuwselandschap.nl en www.saeftinghe.eu bij desbetreffende 

excursies.  

4.5. Stichting Het Zeeuwse Landschap behoudt zich het recht voor om 

bovengenoemde excursietarieven tussentijds te kunnen wijzigen. 

4.6. Gratis toegang tot natuurgebied Oranjezon is geldig voor maximaal twee 

personen vanaf 16 jaar en maximaal 2 kinderen tot 16 jaar. Voor meer 

personen geldt het reguliere tarief.  

4.7. Gratis toegang tot bezoekerscentrum Saeftinghe is geldig voor maximaal 

twee personen vanaf 16 jaar en maximaal 2 kinderen tot 16 jaar. Voor 

meer personen geldt het reguliere volwassenen- en kindertarief.  

4.8. 25% korting op toegang Terra Maris is geldig voor maximaal 2 personen 

vanaf 16 jaar en maximaal twee kinderen tot 16 jaar. Voor meer personen 

geldt het reguliere volwassenen- en kindertarief. 

 

Artikel 5.  Rechten Ontvangende Partij, Stichting Het Zeeuwse 

Landschap 

5.1. Online Donaties komen volledig ten goede aan Stichting Het Zeeuwse 

Landschap. 

5.2. Stichting Het Zeeuwse Landschap is binnen haar statuten volledig vrij in 

het bestemmen van deze online Donaties.  

5.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Stichting Het 

Zeeuwse Landschap nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening 

van Stichting Het Zeeuwse Landschap is bijgeschreven. 

5.4. Stichting Het Zeeuwse Landschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade aan de zijde van de Gevende Partij als gevolg van de door de 

Gevende Partij gedane Donatie. De Gevende Partij vrijwaart Stichting Het 

Zeeuwse Landschap voor alle aanspraken van derden voor schade geleden 

door die derden als gevolg van de Donatie van de Gevende Partij aan 

Stichting Het Zeeuwse Landschap. 

 

Artikel 6.  Rechten Gevende Partij 

6.1. De Gevende Partij heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van 8 

weken een betaling die middels automatische incasso is geschied te 

storneren.  

6.2. De Gevende Partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de 

voortgang van de activiteiten van Stichting Het Zeeuwse Landschap. 

 

  



 

Artikel 7.  Plichten ontvangende partij, Stichting Het Zeeuwse 

Landschap  

7.1. Stichting Het Zeeuwse Landschap verplicht zich de ontvangen bedragen te 

besteden overeenkomstig de Statuten.  

7.2. Stichting Het Zeeuwse Landschap neemt passende technische en 

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de 

persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online 

Donaties en zorgt voor een veilige web-omgeving. Het betreft hier een 

inspanningsverplichting. Stichting Het Zeeuwse Landschap aanvaardt geen 

aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.  

7.3. Alle personen die namens Stichting Het Zeeuwse Landschap bevoegd zijn 

van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan 

geheimhouding van deze gegevens. Zie verder onze privacyverklaring. 

 

Artikel 8.  Plichten Gevende Partij  

8.1. Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvangende Partij moet Gevende 

Partij ten minste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een 

Overeenkomst verklaart de Gevende Partij dat hij of zij aan deze 

leeftijdsgrens voldoet. 

8.2. Gevende Partij die onder de 18 jaren oud is kan een online Donatie of een 

online aanmelding als vaste donateur alleen doen in het bijzijn van, en 

met goedkeuring van, een ouder of voogd.  

8.3. De Gevende Partij geeft zijn of haar correcte identiteitsgegevens op.  

8.4. De Gevende Partij verricht uitsluitend Donaties met middelen waarover hij 

of zij mag beschikken en waarover hij of zij zeggenschap heeft. 

8.5. De Gevende Partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van 

artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn of haar 

toestemming heeft verleend voor de Donatie, indien deze is te 

beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig. 

 

Artikel 9.  Verwerking persoonsgegevens  

9.1. Stichting Het Zeeuwse Landschap verwerkt door de Gevende Partij aan 

Stichting Het Zeeuwse Landschap verstrekte persoonsgegevens in 

overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te 

verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de 

voorschriften bij of krachtens de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming zijn gesteld. Zie verder onze privacyverklaring.  
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9.2. De persoonsgegevens worden door Stichting Het Zeeuwse Landschap 

verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, het 

verstrekken van relevante informatie aangaande donateurschappen, voor 

de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigden, het informeren 

naar de tevredenheid van de Gevende Partij, voor het informeren over de 

voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan 

wettelijke verplichtingen.  

9.3. De Gevende Partij heeft het recht te controleren of de door Stichting Het 

Zeeuwse Landschap geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op 

correctie indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op 

verwijdering van de geregistreerde gegevens.  

 

Artikel 10.  Aanvullende voorwaarden periodieke Donatie middels 

automatische incasso 

10.1. Met het aangaan van een doorlopende incassomachtiging geeft u 

toestemming aan Stichting Het Zeeuwse Landschap om tot 

wederopzegging doorlopende-incasso-SEPA-opdrachten naar de bank van 

de Gevende Partij te versturen om de overeengekomen Donatie van de 

opgegeven rekening af te schrijven (conform incassomachtiging) ten 

behoeve van Stichting Het Zeeuwse Landschap. In verband met de 

administratieve lasten, wordt het incassobedrag gedurende het eerste jaar 

niet gewijzigd en in de jaren daarna niet vaker dan één keer per jaar.  

10.2. Met betrekking tot een doorlopende incassomachtiging heeft de Gevende 

Partij recht op de mogelijkheid om een binnen een termijn van 8 weken 

een betaling die middels automatische incasso is geschied te storneren 

zoals bepaald in artikel 6.1. De Gevende Partij is betaling ondanks 

stornering echter nog wel verschuldigd aan Stichting Het Zeeuwse 

Landschap. 

10.3. Stichting Het Zeeuwse Landschap incasseert het overeengekomen bedrag 

met de volgende gegevens:  

 

Incassant ID:  

Incassant: Stichting Het Zeeuwse Landschap, Brugstraat 51, 4475 AN 

Wilhelminadorp 

 

Artikel 11.  Beëindiging periodieke Donatie middels automatische incasso  

11.1 Na het aangaan van een periodieke Donatie middels automatische incasso 

blijft Gevende Partij automatisch donateur tot wederopzegging. 

11.2. Gevende Partij kan het donateurschap op ieder moment opzeggen via het 

opzegformulier, via donateurs@hetzeeuwselandschap.nl of telefonisch via 

0113 569 110.  
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Artikel 12. Cookies 

12.1 Stichting Het Zeeuwse Landschap maakt gebruik van cookies op haar 

website. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.  

 

Artikel 13.  Slotbepalingen  

13.1. De privacyverklaring die Stichting Het Zeeuwse Landschap hanteert is 

onverkort van toepassing.  

13.2. Geschillen die tussen Stichting Het Zeeuwse Landschap en een wederpartij 

ontstaan, worden bij uitsluiting van andere rechtsmogelijkheden 

behandeld door de rechtbank Zeeland- West Brabant. 
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