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ALGEMENE VOORWAARDEN Global Health Membership 

U doneert via het Global Health Membership aan onderstaande Ontvangende partij:  

Stichting Health Insurance Fund, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 

Amsterdam, aan de Pietersbergweg 17 (postcode 1105 BM), ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder nummer 34234456, hierna verder te noemen: Health 

Insurance Fund. 

Health Insurance Fund is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Artikel 1 Definities  

1.1 Gevende Partij: de natuurlijke- of rechtspersoon die middels een (elektronische) 
overboeking een Donatie doet aan Health Insurance Fund. 

1.2 Donatie: de periodieke donatie ter hoogte van het bedrag zoals door de Gevende Partij 

opgegeven op de deelnamekaart of het online donatieformulier. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Donatie van de Gevende Partij 
aan Health Insurance Fund. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden 

uitsluitend indien en voor zover deze door Health Insurance Fund uitdrukkelijk en 
schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.2 Health Insurance Fund behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden 
tussentijds te kunnen wijzigen. 

2.3 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of 
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene 

voorwaarden volledig van toepassing. Health Insurance Fund en de Gevende Partij zullen 
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alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan 
wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het 
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen 

Artikel 3 Rechten en plichten Health Insurance Fund 

3.1 Health Insurance Fund is volledig vrij in de bestemming van de Donaties, mits 

overeenkomstig haar statutaire doelstellingen. Behoudens de verplichting om de Donatie 
te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen, heeft Health Insurance Fund 

geen andere verplichtingen als tegenprestatie voor de Donatie. 

Artikel 4 Plichten Gevende Partij 

4.1 Nadat het met de Donatie corresponderende bedrag is bijgeschreven op de bankrekening 
van Health Insurance Fund, is de Gevende Partij niet meer gerechtigd de Donatie te 

herroepen. 

Artikel 5 Opzegging donateurschap 

5.1 De Gevende Partij is gerechtigd haar donateurschap telefonisch, schriftelijk per post of 
per e-mail op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.  

Telefonisch opzeggen: 

020-5665400 

Per post opzeggen: 

Stichting Health Insurance Fund 
Postbus 22700 
1100 DE Amsterdam 
 
Per e-mail opzeggen: 
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5.2 Donaties zullen op of omstreeks de 24e van de maand worden afgeschreven. In het geval 

de schriftelijke opzegging van het donateurschap vóór de 24e van een maand is 
ontvangen door Health Insurance Fund, dan vindt beëindiging van het donateurschap per 

de 24e van de daaropvolgende maand plaats. In het geval de schriftelijke opzegging van 
het donateurschap na de 24e van een maand is ontvangen door Health Insurance Fund, 

dan vindt beëindiging van het donateurschap plaats per de 24e van de tweede 
daaropvolgende maand. 

Artikel 6 Wet bescherming persoonsgegevens 

6.1 Health Insurance Fund verwerkt de door de Gevende Partij aan Health Insurance Fund 

verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften 
betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de 
voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld. 

6.2 Health Insurance Fund zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen 
om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 

verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van 
tenuitvoerlegging. 

6.3 De persoonsgegevens van de Gevende Partij worden verwerkt ten behoeve van de 
algemene donateursadministratie en het verstrekken van (algemene) informatie over het 

Global Health Membership aan de Gevende Partij, zoals de verzending van de (digitale) 
nieuwsbrief en brochures. De Gevende Partij kan zich op ieder moment afmelden voor de 

ontvangst van nieuwsbrieven of andere informatieberichten van Health Insurance Fund. 
De afmelding dient elektronisch te worden ingediend bij Health Insurance Fund door een 

e-mail te sturen naar het e-mailadres: ghm@hifund.org. 
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6.4 Health Insurance Fund zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken voor andere 
doeleinden dan die verband houden met de Donatie en de besteding daarvan. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

7.1 Health Insurance Fund is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele door de 
Gevende Partij geleden schade of gemaakte kosten in verband met de overschrijving, de 

ontvangst en de besteding van het met de Donatie corresponderende bedrag.  

Artikel 8 Slotbepalingen 

8.1 Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is. 
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