Algemene voorwaarden / reglement “Online collectebus”
1. Algemeen
1.1 De Algemene voorwaarden (hierna: "de Voorwaarden") zijn van toepassing op de door
de Nederlandse Hartstichting, gevestigd aan Prinses Catharina Amaliastraat 10 in Den Haag
(hierna te noemen: "de Organisator") georganiseerde tijdelijke actie (hierna: "de Actie") en
zijn te raadplegen op www.hartstichting.nl/onlinecollecteren en op
www.facebook.com/hartstichting via het invulscherm bij deelname.
1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de
Voorwaarden.
1.3 De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de
Voorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel
zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de
omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot
vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de
Voorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door de Organisator
bekend gemaakt worden via www.hartstichting.nl/onlinecollecteren en/of via
www.facebook.com/hartstichting via het invulscherm bij deelname.
1.4 Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd,
is de Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen, die zoveel
mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder
zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Op de Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiende uit de Voorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Den Haag.

2. De Actie
2.1 De Actie wordt gevoerd via www.hartstichting.nl/onlinecollecteren en via Facebook op
www.facebook.com/hartstichting. De consument kan vanaf iedere computer met internet
deelnemen aan de Actie.
2.2 De Actie bestaat uit het aanmaken en delen van een collectebus om zo geld op te halen
voor de Hartstichting. Content die de basis vormt van de collectebus moet hieraan
gerelateerd zijn.
2.3 Een inzending van een deelnemer mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende,
lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste
informatie wordt weergegeven en mag geen ander doel hebben dan het ophalen van geld
ten behoeve van de Hartstichting.
3. Deelname
3.1 Deelname aan de Actie staat voor open voor alle natuurlijke Personen die met hun
rechtmatige naam zijn ingeschreven in Facebook alsmede voor bedrijven die zich
rechtstreeks bij de Hartstichting voor de Actie hebben aangemeld.
3.2 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

3.3 De Organisator is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname en/of deelname te
beëindigen wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de Voorwaarden
handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang
verschaffen tot de Actie dan wel van mening is dat deelnemers anderszins onrechtmatig of in
strijd met de goede smaak, de goede zeden en/of het fatsoen handelen.
3.4 De organisator is te allen tijde gerechtigd content en collectebussen te verwijderen,
wanneer de Organisator daar aanleiding voor ziet.
3.5 De Organisator is niet verantwoordelijk voor de content van deelnemers.
4. Medewerking en auteursrechten
4.1 Deelnemers geven de Organisator toestemming hun content/gegevens/foto’s te
gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige
gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van de Organisator verlenen,
voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De deelnemers die hun
medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Organisator hebben daarmee
geen recht op een financiële vergoeding of anderszins.
4.2 Indien deelnemers inzendingen insturen of anderszins een bijdrage aan de Actie dienen
te leveren, worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van de Organisator. De
auteursrechten die berusten op de inzendingen/bijdragen worden hierbij door de deelnemer
overgedragen aan de Organisator.
4.3 Indien en voor zover voor deze overdracht een nadere actie is vereist, zal de deelnemer
deze actie op verzoek van de Organisator ondertekenen zonder nadere voorwaarden te
kunnen stellen.
4.4 Deelnemers doen voor zover rechtens mogelijk afstand van de persoonlijkheidsrechten
waarop zij met betrekking tot de inzending/bijdrage aanspraak zouden kunnen maken.
5. Aansprakelijkheid en vrijwaring
5.1 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor alle uit de Actie voortvloeiende handelingen en kosten.
5.2 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet
aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere
wijze verband houdende met:
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de
Voorwaarden indien de omstandigheden dit vereisen;
- het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.
5.3 De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief
gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie
desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de
Organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan
de Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de
gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen
partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisator.
5.4 De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname van deelnemers aan
de Actie op te schorten of te beëindigen indien deelnemer op enige wijze in strijd handelt met
deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan

deelnemer te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de
Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
5.5 De Organisator behoudt zich het recht om acties van deelnemers te plaatsen op de
Overzichtspagina(‘s) en in andere uitingen, gerelateerd aan de actie.
5.6 De Organisator is niet aansprakelijk indien een deelnemer om welke reden dan ook van
deelname wordt uitgesloten.
5.7 De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken
en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen.
5.8 Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht
blijven. De Organisator zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van
de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de
nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
6. Persoonsgegevens
Gegevens van de deelnemers aan de actie kunnen door de Organisator en aan de
Organisator gelieerde ondernemingen ook voor andere doeleinden dan de Actie worden
gebruikt. De Nederlandse Hartstichting houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet
Bescherming Persoonsgegevens stelt.
7. Correspondentie en klachten
7.1 Over de Actie kan niet gecorrespondeerd worden.
7.2 Eventuele andere vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunnen gesteld
worden aan de Organisator.
7.3 Klachten omtrent de Voorwaarden en de Actie kunnen worden ingediend bij de
Organisator, via het klachtenformulier van de Hartstichting.
7.4 De Organisatie kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet
(tijdig) beantwoorden van vragen.
Slotbepaling
Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom
de voorwaarden regelmatig te bekijken. Niets uit de inhoud van de Actie dan wel publicatie
mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de
makers.

