Algemene Voorwaarden
Dit zijn de ‘Algemene voorwaarden’ van de Stichting 1001-Vrouwen, gevestigd te (3723 MC)
Bilthoven aan de Maartensdijkseweg 2, KvK-nummer 854422183, die toepasselijk zijn op alle
Diensten die 1001-Vrouwen aanbiedt, onder meer op haar website www.1001-vrouwen.nl
Artikel 1. Definities
1. Diensten De door 1001-Vrouwen aan te bieden diensten, al dan niet tegen betaling,
bestaan uit: a) het bieden van toegang tot de Website www.1001-vrouwen.nl, b) het bieden
van een mogelijkheid tot adoptie van één van de vrouwen uit 1001 Vrouwen in de 20ste
eeuw, c) het bieden van de technische structuur en het ter beschikking stellen van een
betalingssysteem, die adoptie door Supporters mogelijk maakt. Voor zover in deze Algemene
Voorwaarden over Diensten wordt gesproken, worden daarmee zowel de onderdelen van de
Diensten afzonderlijk als gezamenlijk bedoeld;
2. 1001-Vrouwen De Stichting 1001-Vrouwen;
3. Website De website van 1001-Vrouwen, die bereikbaar is via www.1001-vrouwen.nl
4. 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw Het project dat op de Website is geplaatst door 1001Vrouwen, waarvoor Supporters gezocht worden;
5. Projectplan De omschrijving van onderdelen, doelstellingen, begroting, periode van 1001
Vrouwen in de 20ste eeuw, gepubliceerd op de Website;
6. Looptijd De periode waarin het project 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw gerealiseerd moet
worden, volgens Projectplan;
7. Projectteam Het team van betrokkenen bij 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw: zowel
projectleider, hoofdredactie als redactieteam;
8. Supporter De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan een Adoptie doet;
9. Adoptie Een financiële bijdrage aan 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw door een Supporter,
tegen beloning in de vorm van een crowdfundingspakket;
10. Crowdfundingspakket Een pakket aan tegenprestaties, afhankelijk van hoogte van de
financiële bijdrage, voor een Adoptie door Supporter, zoals omschreven op de Website;
11. Doelbedrag Het bedrag dat nodig is om 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw te realiseren,
bestaande uit zowel inkomsten uit subsidies en fondsen, als inkomsten uit Adoptie;
12. Algemene voorwaarden De onderhavige voorwaarden.
Artikel 2. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Diensten van
1001-Vrouwen.
2. Door gebruik te maken van de Diensten verklaart de Supporter zich bekend en akkoord
met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.
3. Het gebruik van de Website en de Diensten is beperkt tot hetgeen in deze Algemene
Voorwaarden is omschreven.

4. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de Supporter zijn uitdrukkelijk niet van
toepassing op het gebruik van de Diensten en de rechtsverhouding tussen 1001-Vrouwen en
de Supporter.
5. 1001-Vrouwen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te
wijzigen. 1001-Vrouwen zal een voorgenomen wijziging bekend maken op de Website.
Wijzigingen treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking.
6. Indien 1001-Vrouwen aanwijzingen van derden ontvangt dat de Supporter in strijd handelt
met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden is 1001-Vrouwen bevoegd om de Supporter
de verdere toegang tot de Diensten te ontzeggen.
Artikel 3. Supporter en registratieproces
1. De Supporter is, indien een natuurlijke persoon, tenminste 16 jaar oud.
2. Om een Adoptie te kunnen doen, doorloopt de Supporter het registratieproces op de
wijze zoals beschreven op de Website.
3. De Supporter zorgt ervoor dat de door hem/haar verstrekte informatie bij het
registratieproces (waaronder (persoons-)gegevens zoals naam en e-mailadres) correct en
compleet is.
4. Het is de Supporter niet toegestaan een Adoptie te doen onder valse naam/de naam van
iemand anders.
Artikel 4. Adoptie
1. De betaling vanwege de Adoptie wordt via de betaalmethode IDEAL overgemaakt naar de
bankrekening van 1001-Vrouwen.
2. 1001-Vrouwen neemt de door Supporters betaalde gelden in ontvangst en houdt deze in
beheer gedurende de Looptijd van 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw.
3. Op de rechtsverhouding tussen 1001-Vrouwen en de Supporter zijn de artikelen 175 tot
en met 188, Boek 7 BW (BurgerlijkWetboek) betreffende ‘schenking’ van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 5. Tegenprestaties en Crowdfundingspakketten
1. 1001-Vrouwen houdt bij de uitvoering van 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw de (mogelijke)
Supporters op de hoogte van de vorderingen van het project, door middel van het plaatsen
van (bijvoorbeeld) tekst, foto’s en filmpjes op de Website.
2. Het Projectteam zal, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk ingaan op vragen van
(mogelijke) Supporters.
3. Het Projectteam vermeldt nieuwe projectontwikkelingen zo spoedig mogelijk op de
Website en via nieuwsbrieven.
4. Het Projectteam draagt er zorg voor dat de Supporter het juiste Crowdfundingspakket
ontvangt, en komt tegemoet aan de tegenprestaties genoemd in het betreffende
Crowdfundingspakket.

5. Als het Doelbedrag aan het eind van de Looptijd niet is gerealiseerd, dan zal 1001Vrouwen het Projectplan zodanig aanpassen, dat de reeds gerealiseerde financiering
toereikend is. Supporters worden hiervan op de hoogte gehouden via Website en
nieuwsbrief.
Artikel 6. Annulering van Adoptie
Supporter is gerechtigd de Adoptie binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de Adoptie
werd gedaan te annuleren, zonder opgave van redenen.
Artikel 7. Intellectueel eigendom
De publicaties en Website van 1001-Vrouwen zijn auteursrechtelijk beschermd. 1001Vrouwen is houder van deze rechten, met uitzondering van de rechten ten aanzien van het
(beeld)materiaal van derden. Het is niet toegestaan de gegevens op de website te
verveelvoudigen of openbaar te maken.
Artikel 8. Aansprakelijkheid 1001-Vrouwen
1. 1001-Vrouwen zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Diensten
te bieden, maar kan niet garanderen dat de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of
storingen zullen functioneren. 1001-Vrouwen streeft ernaar storingen en beperkingen zo
spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder die de Supporter daarbij ondervindt zo
beperkt mogelijk te houden.
2. Indien sprake is van technische problemen, is 1001-Vrouwen gerechtigd de toegang tot
(onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan
niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan
te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van1001Vrouwen nodig is, zonder de Supporter daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.
3. 1001-Vrouwen is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de
Supporter wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Diensten en/of de Diensten
(tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan door de Supporter te beperken
en/of wijzigingen aan te brengen en onderhoud te plegen aan de Website.
4. Een met 1001-Vrouwen overeengekomen termijn voor het leveren van Diensten geldt
slechts als indicatie en niet als een fatale termijn. 1001-Vrouwen zal zich zoveel mogelijk aan
de termijn houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige overschrijding,
indien deze niet aan 1001-Vrouwen is toe te rekenen.
5. 1001-Vrouwen is niet gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of
zaken. Gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van 1001Vrouwen jegens de Supporter is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag
behorend bij het gekozen Crowdfundingspakket, zonder verdere bijkomende
schadevergoeding.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de
Supporter eventuele schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
1001-Vrouwen meldt.
Artikel 9. Privacy
1001-Vrouwen zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet
bescherming persoonsgegevens.
Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht
Op de Adoptie en enige andere rechtsverhouding tussen de Supporter en 1001-Vrouwen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die direct of indirect
voortvloeien uit de Adoptie of uit enige rechtsverhouding tussen de Supporter en 1001Vrouwen kunnen, voor zover rechtens mogelijk, uitsluitend bij de bevoegde rechter in het
arrondissement Amsterdam aanhangig worden gemaakt.
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