
 

 
 
Algemene voorwaarden bij toekenning 
financiële bijdrage  
 
 

1. Het initiatief/project wordt door de aanvrager uitgevoerd zoals in de aanvraag, het 
inhoudelijk plan en de begroting zijn beschreven.  
 

2. Pas als de donatiebevestiging door de Stichting Samen Heerlen* aan de aanvrager verzonden 
is, dan is er sprake van een bindende overeenkomst.  

 
3. De Stichting Samen Heerlen bepaalt eenzijdig aan welke organisaties een donatieaanbod 

wordt gedaan. Een donatieaanbod schept geen rechten voor een donatie aan een andere 
partij.  

 
4. Substantiële inhoudelijke wijzigingen in het inhoudelijke plan, de begroting, dekkingsplan 

en/of planning van uitvoering van het initiatief/project worden zo spoedig mogelijk 
doorgegeven aan de Stichting Samen Heerlen. Te sterke afwijkingen ten opzichte van het 
oorspronkelijke ingediende kan reden zijn voor aanpassing of intrekking van de bijdrage van 
de Stichting Samen Heerlen. 

 
5. Aanvrager garandeert de Stichting Samen Heerlen dat het initiatief/project op doelmatige en 

financieel verantwoorde wijze wordt uitgevoerd.  
 

6. Het toegezegde bedrag is inclusief belasting die de aanvrager hierover mogelijk verschuldigd 
is.  

 
7. De Stichting Samen Heerlen kan zonder overleg met de aanvrager het initiatief/project (en 

de daarvoor toegekende bijdrage) vermelden op de website en/of op andere wijze openbaar 
maken. De aanvrager stelt hiertoe rechtenvrij foto- en filmmateriaal ter beschikking aan de 
Stichting Samen Heerlen. Publicaties over het initiatief/project die de aanvrager deelt via 
Social media, kunnen door de Stichting Samen Heerlen zonder overleg gedeeld worden via 
de Social mediakanalen van de Stichting Samen Heerlen.  

 
8. Op alle publiciteits- en promotiematerialen van de aanvrager wordt vermeld dat het 

initiatief/project mede mogelijk is gemaakt door Frisse Wind met een donatie vanuit de de 
VSB Cityboost regeling. Hiertoe worden de door de Stichting Samen Heerlen beschikbaar 
gestelde logo’s gebruikt.  

 
9. Binnen drie maanden na afronding van het initiatief/project ontvangt de Stichting Samen 

Heerlen een inhoudelijke en financiële verantwoording van het initiatief/project. Daarbij 
worden de voorwaarden toegepast van artikel 5 van de Regeling voor donaties van Frisse 
Wind, te vinden op de website.  

 



 

10. Op elke donatieovereenkomst tussen de Stichting Samen 
Heerlen en de aanvrager is Nederlands recht van toepassing.  

 
11. Geschillen die betrekking hebben op de tussen de Stichting 

Samen Heerlen en de aanvrager gesloten donatieovereenkomst of deze algemene 
voorwaarden, worden beslecht door de bevoegde rechter in Maastricht.  

 
 
 
 

 
* Stichting Samen Heerlen, gevestigd aan Sittarderweg 145 te Heerlen, is de organisatie achter Frisse 
Wind en is verantwoordelijk voor de toekenning van financiële bijdragen, ook wel donaties genoemd. 
Stichting Samen Heerlen en Frisse Wind worden mogelijk gemaakt door de Cityboost regeling van 
VSBfonds. 
 


