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Op alle Transacties tussen Heroes for Charity en de Donateur zijn de Donatievoorwaarden van 
toepassing. Door gebruik te maken van het Donatieplatform van Heroes for Charity ga je 
akkoord met de Donatievoorwaarden. 
 
Artikel 1 Inleiding 
 
1.1. Deze Donatievoorwaarden zijn van toepassing op alle Transacties tussen Heroes for 

Charity en de Donateur, waarmee een overeenkomst tussen Heroes for Charity en de 
Donateur tot stand komt.  

1.2. Door gebruik te maken van het Donatieplatform van Heroes for Charity stemt de 
Donateur in met deze Donatievoorwaarden. 

1.3. Deze Donatievoorwaarden komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of 
gedeponeerde voorwaarden. 

 
Artikel 2 Rechten en plichten Heroes for Charity 
   
2.1. Heroes for Charity behoudt zich het recht voor om haar dienst en/of deze 

Donatievoorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.  
2.2. Heroes for Charity mag bij uitvoering van de Transactie naar eigen inzicht derden 

inschakelen en rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden.  
 
Artikel 3 Rechten en plichten Donateur 
 
3.1. De Donateur verklaart tenminste 18 jaar oud te zijn. Door het uitvoeren van de Donatie 

verklaart Donateur dat hij/zij aan deze leeftijdsgrens voldoet.  
3.2. De Donateur verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag 

beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft. 
3.3. De Donateur garandeert de juistheid en de volledigheid van de aan Heroes for Charity 

verschafte informatie en gegevens. De Donateur mag geen gegevens gebruiken van 
een niet bestaand persoon of een ander persoon die daar geen schriftelijke 
toestemming voor heeft gegeven. 

3.4. Klachten en/of opmerkingen over de dienstverlening en/of de inhoud van de Website 
van Heroes for Charity kunnen ingediend worden door een e-mail te sturen naar: 
info@heroesforcharity.nl.  

 
Artikel 4 Donaties 
 
4.1. Donaties zijn onherroepelijk en zonder directe tegenprestatie. Donaties zijn ook 

onherroepelijk als de challenge waar de Deelnemer aan deelneemt niet doorgaat of als 
de Deelnemer de challenge niet (volledig) uitvoert. 
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4.2. Om een Donatie te doen, dient de Donateur zelfstandig alle stappen van het 
donatieproces en alle stappen van het betalingsproces succesvol te doorlopen.  

4.3. De Donateur is zelf verantwoordelijk voor het invullen van alle gegevens en bepaalt zelf 
onder andere de hoogte en frequentie van de donatie.  

4.4. Donaties worden uitbetaald door CURO Payments B.V. aan het Goede doel. Om deze 
transactie mogelijk te maken, worden de transactiekosten voor het faciliteren van de 
transactie verrekend op basis van een inhouding op het gedoneerde bedrag van de 
Donateur. 

4.5. Op de rechtsrelatie tussen CURO Payments B.V. en de Donateur en CURO Payments B.V. 
en het Goede doel zijn de voorwaarden voor dienstverlening van CURO Payments B.V. 
van toepassing, welke door CURO Payments B.V. bekend worden gemaakt. 

 
Artikel 5 Website en Donatieplatform 
 
5.1. De Website van Heroes for Charity is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 

Heroes for Charity spant zich in om defecten aan de Website zo veel mogelijk te 
voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Heroes for Charity is voor haar 
dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers. Heroes 
for Charity geeft geen garanties met betrekking tot de werking van en de 
dienstverlening via de Website.  

5.2. De Website bevat verwijzingen naar websites van derden. Heroes for Charity heeft geen 
zeggenschap over de inhoud van deze websites en is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van deze websites. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.  

5.3. Deelnemers kunnen zelf inhoud plaatsen op hun persoonlijke pagina op het 
Donatieplatform. Hierop wordt geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht 
gehouden. Wel zal Heroes for Charity klachten over de inhoud onderzoeken en waar 
nodig inhoud wijzigen en/of verwijderen.  

5.4. Heroes for Charity spant zich naar alle redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen 
verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Heroes for Charity is niet 
aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Donateur of derden die het gevolg 
is van onvoldoende beveiliging.  

5.5. Heroes for Charity streeft ernaar om de Website en het Donatieplatform doorlopend 
online te houden, maar geeft daarvoor geen enkele garantie af. Heroes for Charity is 
gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken indien dit 
bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, 
zonder dat hierdoor enig recht van de Donateur op schadevergoeding jegens Heroes for 
Charity ontstaat.  

 
Artikel 6 Persoonsgegevens en gegevensverwerking 
 
6.1. Heroes for Charity verzamelt persoonsgegevens van de Donateur bij het doen van een 

Donatie via het Donatieformulier. Standaard wordt de naam bekendgemaakt op het 
Donatieplatform op de persoonlijke pagina van de Deelnemer. Indien de Donateur niet 
wil dat de naam getoond wordt op het Donatieplatform, dan moet er gekozen worden 
voor anoniem doneren. De persoonsgegevens worden wel bekendgemaakt aan de 
Deelnemer.  



6.2. Heroes for Charity verwerkt deze persoonsgegevens om de Deelnemer op de hoogte te 
brengen van nieuwe Donateurs en om het Donatieplatform te kunnen laten 
functioneren. Heroes for Charity respecteert de privacy van de Donateur en draagt er 
zorg voor dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de 
persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.  

6.3. Op de Website zijn systemen opgenomen van derden die niet aan Heroes for Charity 
toebehoren. Hoewel deze derden met zorg geselecteerd zijn, draagt Heroes for Charity 
geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met 
gegevens van de Donateur omgaan.  

 
Artikel 7 Aansprakelijkheid 
 
7.1. De aansprakelijkheid van Heroes for Charity jegens de Donateur, uit welken hoofde dan 

ook, is per gebeurtenis -waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één 
gebeurtenis geldt- beperkt tot het door de Donateur via het Donatieformulier 
gedoneerde bedrag. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in het geval sprake 
is van opzet, grove schuld, of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Heroes for 
Charity. 

7.2. De aansprakelijkheid van Heroes for Charity wordt uitgesloten als de desbetreffende 
schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de Donateur is toe te rekenen.  

7.3. Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Heroes for Charity beperkt tot 
de directe schade van de Donateur.  

7.4. Heroes for Charity is nooit aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet of niet 
volledig functioneren van de Website en/of het Donatieplatform of onderdelen daarvan 
die derving van inkomsten voor het Goede doel tot gevolg hebben.  

 
Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten 
 
8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van de 

Website en het Donatieplatform liggen bij Heroes for Charity. Kopiëren, verspreiden en 
elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming. 

 
Artikel 9 Slotbepalingen 
 
9.1. Op deze Donatievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  
9.2. Indien enig in deze Donatievoorwaarden genoemd, en voor de Donateur toepasselijk, 

beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig 
beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de 
overige bepalingen van deze Donatievoorwaarden blijft ongewijzigd. 

  



Begrippenlijst 
 
CURO Payments B.V.: CURO Payments B.V., payment provider gevestigd te Oss, draagt zorg 
voor de afwikkeling van Transacties via het Donatieplatform. 
 
Deelnemer: persoon die deelneemt aan een challenge van Heroes for Charity.  
 
Donateur: degene, een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die door gebruik te maken van het 
Donatieplatform een Donatie maakt.  
 
Donatie: een financiële bijdrage geleverd aan de Deelnemer door een Donateur welke ten 
goede komt aan het Goede doel. De Donateur is in de wetenschap dat deze donatie geheel 
vrijwillig en niet-herroepbaar is. 
 
Donatieformulier: middel om online een Donatie te doen op het Donatieplatform. 
 
Donatieplatform: de door Heroes for Charity ter beschikking gestelde software die het mogelijk 
maakt om Donaties te doen.  
 
Donatievoorwaarden: de voorwaarden van Heroes for Charity, die van toepassing zijn op alle 
Transacties tussen een de Donateur en Heroes for Charity. 
 
Goede doel: het door de Deelnemer gekozen goede doel, wat vermeld staat op de pagina op 
het Donatieplatform van de Deelnemer en welke via het Donatieplatform van Heroes for 
Charity giften ontvangt vanuit Donateurs via een Donatie. 
 
Heroes for Charity: Heroes for Charity B.V., gevestigd in Sliedrecht en geregistreerd bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer: 82850127. 
 
Transactie: overeenkomst tussen Heroes for Charity en de Donateur, waarbij een Donatie 
gedaan wordt via het Donatieplatform.  
 
Website: www.heroesforcharity.nl  
 


