Donateursovereenkomst Stichting Ad Naturam
De ondergetekenden,
1. Stichting Ad Naturam, vertegenwoordigd door William-Peter Spiero – van
der Sluijs, Symon Wilhelmus Louis Bos, verder te noemen de organisatie
2. en de heer/mevrouw ......................................., verder te noemen de
donateur, verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Partij 1 en Partij 2 worden hierna gezamenlijk aangeduid als: ‘Partijen’; en
afzonderlijk als ‘Partij’.
IN OVERWEGING NEMENDE DAT:
a. Donateur zich ten doel stelt concrete projecthulp te bieden en daarmee bij te
dragen aan het Voedseltuin project in het Rode Dorp, gelegen aan de van der
Horststraat, te Delft.
b. Donateur zelf beslissingsbeschikkig heeft over de eigen gelden en 18 jaar of
ouder is.
c. Belangrijke schakel in de communicatie is de nieuwsbrief, evenals de website
www.adnaturam.nl
d. Partijen hun afspraken ter zake wensen vast te leggen als volgt:
KOMEN HIERBIJ OVEREEN ALS VOLGT:
1. Aard en inhoud van deze overeenkomst
1.1 Donateur schenkt aan Organisatie
o Een maandelijks/jaarlijks (doorstrepen wat niet van toepassing is) bedrag
van € .................. (€ 5,- minimum).
1.2 Het in artikel 1.1. genoemde totaalbedrag dient te worden
gestort op de bankrekening van organisatie.

Paraaf organisatie:

Paraaf donateur:

..............................

..........................

1.3. Partijen komen overeen dat organisatie het in artikel 1.1. genoemde bedrag
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door de organisatie alleen wordt geïnvesteerd ter bevordering van Voedseltuin
Tres Virides in het Rode Dorp, te Delft.
1.4 Donateur heeft geen verdere verplichting jegens organisatie.
2.Ontbinding van de overeenkomst
2.1 Onverminderd de bevoegdheden die hen krachtens de wet toekomen, zijn
Partijen gerechtigd deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per
aangetekende brief geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
2.2 Na ontbinding vanuit de donateur wordt aan het einde van het boekjaar, 31
december, verwerkt. Opgevraagde ontbindingen na deze datum zullen pas na het
volgende boekjaar verwerkt worden. Dit houdt voor donateur in dat de verplichting
tot donatie voor dat jaar blijft bestaan.
2.3 Donateur is gerechtigd om de in artikel 1 genoemde totaalbijdrage per direct
in te trekken, stop te zetten, geheel of gedeeltelijk terug te vragen als organisatie
zijn doelstellingen wijzigt en/of het project schrapt, dan wel een of meerdere
verplichtingen zoals genoemd in artikel 1 van deze overeenkomst niet is
nagekomen.
3. Niet-overdraagbaarheid
Het is Partijen niet toegestaan om hun rechten en verplichtingen uit deze
overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Wijzigingen
en/of aanvullingen van de bepalingen van deze overeenkomst zijn slechts
bindend, indien schriftelijk overeengekomen tussen Partijen.
4.Toepasselijk recht/Geschillen
4.1 Op deze overeenkomst en de uitleg ervan is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
4.2 Op deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden van toepassing.
ALDUS IN TWEEVOUD OPGEMAAKT OP: ......................, te ...................
Namens Stichting Ad Naturam

Namens donateur:

Naam: ...................................

Naam: ...................................

Handtekening:

Handtekening:

................................................

................................................
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Donateur gegevens:

Naam*: .....................................................................................................................

Adres*: .....................................................................................................................

Postcode*: ................................................................................................................

Woonplaats*: .................................................................................................. ..........

Telefoonnummer: .....................................................................................................

Mobiel*: .................................................................................................................. ..

E-mail adres*: ...........................................................................................................

Geboortedatum*: ......................................................................................................

Rekeningnummer*: ..................................................................................................

* = verplicht in te vullen.
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