
 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden doneren 
aan Het Noordbrabants Museum 

Deze voorwaarden hebben betrekking op donaties door natuurlijke en/of 
rechtspersonen (verder te noemen: de donateur) gedaan via een website van Het 
Noordbrabants Museum. 

1. Doel donatie 

Donaties via een website van Het Noordbrabants Museum komen ten goede aan de 
stichting zonder winstoogmerk Stichting Noordbrabants Museum (verder te noemen: 
Het Noordbrabants Museum), statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch en bij de 
Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41081643. Het Noordbrabants 
Museum is een culturele instelling die is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut 
Beogende Instelling (culturele ANBI). 

Doel van deze donaties is de financiering van aankopen en/of tentoonstellingen 
alsmede bijzondere restauratie- en/of onderzoeksprojecten. 

2. Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke eenmalige donatie die een donateur 
via de website hetnoordbrabantsmuseum.nl aan Het Noordbrabants Museum wordt 
gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gevraagd de voorwaarden te 
accepteren door het aanvinken van een hokje. Het Noordbrabants Museum behoudt 
zicht het recht voor de voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen. 

De donatie is een onderhandse akte, dat wil zeggen dat het niet nodig is de donatie 
in een notariële akte vast te leggen. 

3. Rechten en plichten van de donateur 

Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben 
bereikt of over goedkeuring van ouder of voogd te beschikken voor het te doneren 
bedrag. De donateur verklaart door acceptatie van deze voorwaarden dat dit het 
geval is. 

De donateur doet alleen donaties uit eigen middelen of uit middelen waarover hij/zij 
de volledige zeggenschap heeft. 



De donateur verklaart geen verdere voorwaarden te stellen aan de donatie anders 
dan dat de donatie voor het in artikel 1 omschreven doel wordt ingezet. 

De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. 

Nadat het met de donatie corresponderende bedrag is bijgeschreven op de rekening 
van Het Noordbrabants Museum kan de donatie niet meer worden herroepen. 

4. Rechten en plichten van Het Noordbrabants Museum 

Behoudens de verplichting de donatie te besteden aan het in artikel 1 genoemde 
doel accepteert Het Noordbrabants Museum geen andere verplichtingen als 
tegenprestatie voor de donatie. 

De door donateur verstrekte gegevens zullen conform de “Privacy Statement” 
worden verwerkt en bewaard. 

5. Aansprakelijkheid 

De transactie (de overschrijving van de donatie via iDeal of anderszins, op de 
bankrekening van Het Noordbrabants Museum) wordt uitgevoerd door de donateur 
en onafhankelijke derden (payment providers). Het Noordbrabants Museum kan op 
geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden of kosten 
gemaakt door of in verband met de transactie. 

De donateur vrijwaart Het Noordbrabants Museum voor schade veroorzaakt door of 
in verband met de donatie waaronder handelen of nalaten in strijd met deze 
voorwaarden door donateur. 

 
6. Slotbepalingen 

Op de donatie en op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te ’s-Hertogenbosch. De disclaimer op de website van Het Noordbrabants 
Museum is onverkort van toepassing. 
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