Actievoorwaarden Manifest ‘Iedereen eerlijke kansen’
Organisator: HandicapNL
1. Stichting HandicapNederland, actief onder de naam HandicapNL, hierna: HandicapNL, is per 1 april 2018 de
stichting voor mensen met een handicap. HandicapNL heeft de ANBI-status en bezit het CBF-keurmerk voor
goede doelen. Deze actie houdt in: het betuigen van steun aan een manifest over eerlijke kansen.
2. Op deze actie zijn deze actievoorwaarden van toepassing. Door aan de actie deel te nemen, aanvaardt de
deelnemer de toepasselijkheid van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de
inhoud van de actievoorwaarden.
3. Meedoen aan deze actie kost de deelnemer niets (behoudens de kosten van eigen internet- en datagebruik).
Bezoekers worden in staat gesteld een manifest te tekenen, de oproep via sociale media te verspreiden en de
campagne te steunen met een donatie.
4. Onder deelname aan deze campagne wordt verstaan het tekenen van het manifest (met naam, e-mail) en/of
het doen van een donatie aan HandicapNL via www.handicap.nl. De persoonsgegevens die hierbij worden
achtergelaten worden vastgelegd in de administratie van HandicapNL. Deze gegevens zullen vertrouwelijk en
conform de wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. Mochten uw gegevens al voorkomen in
onze donateursadministratie, zullen wij ten alle tijden rekening proberen te houden met de door u eerder
aangegeven voorkeuren.
5. Deelnemers aan de actie worden over het verloop van de campagne geïnformeerd per e-mail. De deelnemers
wordt gevraagd nog meer in actie te komen voor deze en andere campagnes van HandicapNL. De deelnemer
geeft de organisator toestemming via e-mail te informeren over acties en campagnes en/of om de deelnemer
te vragen donateur te worden.
6. Afmelden voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt verzonden. De
afmelding wordt direct verwerkt. Afmelden voor het telefoongesprek kan direct via het telefoonnummer van
HandicapNL, te weten +31 (0)30-236 3777.
7. HandicapNL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking
tot het internet, een of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig
ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware. De organisator is tevens niet verantwoordelijk voor
eventuele foutieve invoer en/of verwerking van persoonlijke gegevens of enige ander vorm van informatie die
door de deelnemer op de actiesite wordt achtergelaten. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake
volledig uit.
8. Deelnemer gaat door achterlating van zijn/haar gegevens akkoord met de publicatie van voornaam en
achternaam op website(s) en andere communicatiemiddelen van HandicapNL, zoals een document waarin de
ondertekenaars van het manifest worden vermeld, zodat het manifest met steunbetuigingen gepubliceerd kan
worden voor publieke en/of politiek doeleinden.
9. Iedere aansprakelijkheid van organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met
deze actie sluit organisator voor zover wettelijk mogelijk volledig uit.
10. HandicapNL behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te
beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten betreffende de actievoorwaarden en de
actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij HandicapNL via www.handicap.nl/contact
11. HandicapNL kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden
van vragen. Niets uit de inhoud van de website mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder
uitdrukkelijke toestemming van de organisator. Delen via social media juichen we van harte toe.

