Verantwoording
Onafhankelijk en zonder subsidie
Van elke euro die Kenya Child Care uitgaf in 2021 werd 98 cent besteed aan het activiteitenen trainingsprogramma. 0 cent werd besteed aan het werven van donateurs, sponsors en
communicatie. 2 cent ging naar beheer en administratie, en andere personeels- en
kantoorkosten.
Kenya Child Care ontvangt geen subsidie van de overheid.
Algemene Voorwaarden
Rechten ontvangende partij (Kenya Child Care)
1. Donaties en giften komen volledig ten goede aan Kenya Child Care.
Kenya Child Care is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze
donaties en giften.
2. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Kenya Child Care nadat het
gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stichting Kenya Child Care is
bijgeschreven.
3. Aansprakelijkheid: Kenya Child Care aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade
aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane
donatie.
4. De gevende partij vrijwaart Kenya Child Care voor alle aanspraken van derden voor
schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan
Kenya Child Care.
Rechten gevende partij (Donateur)
1. Donateur verklaart tenminste 18 jaren oud te zijn. Door het aangaan van een
overeenkomst verklaart Donateur dat hij/zij aan deze leeftijdsgrens voldoet.
2. Donateur garandeert de juistheid en de volledigheid van de aan Kenya Child Care
verschafte informatie en gegevens.
3. Donateur verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken
en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
4. Klachten en/of opmerkingen over de dienstverlening en/of de inhoud van de
website(s) kunnen ingediend worden door een e-mail te sturen naar:
info@kenyachildcare.nl.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Stichting: de organisatie Kenya Child Care.
2. Donaties: Aan de Stichting ter beschikking gestelde geldelijke middelen, goederen
en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te
behalen.
3. Donateur: Een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die Kenya Child Care van
geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in
staat stelt zijn doelstellingen te behalen.
4. Doelstellingen: Door Kenya Child Care vastgestelde doel of streven dat het beoogt te
behalen.
Artikel 2: Donaties
1. Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen giften ter beschikking stellen aan de Stichting.
Aan de ter beschikking gestelde giften kunnen geen rechten of anderzijds
voorwaarden worden verbonden anders dan genoemd in deze algemene
voorwaarden
2. Donaties kunnen per bankoverschrijving of via de website www.kenyachildcare.nl
plaatsvinden.
3. Voor het verwerken van de donaties maakt Kenya Child Care gebruik van Mollie die de
donaties via de website voor de Stichting faciliteert. Meer informatie vind je
op www.mollie.nl
4. Maandelijkse donaties zijn ten aller tijden opzegbaar. Dit kan eenvoudig door een email te sturen naar info@kenyachildcare.nl. Vermeld hierin de naam van waaruit de
donatie wordt gedaan en het bedrag dan zorgen wij dat de maandelijkse donatie
direct wordt stopgezet.
5. Mocht na opheffing van de Stichting, na betaling van alle onkosten nog een geldelijk
bedrag overblijven dan zal die aan een door Kenya Child Care te bepalen goed doel ter
beschikking worden gesteld.
Artikel 3: Aansprakelijkheid
1. Kenya Child Care, en haar bestuurders, zijn niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade, die de donateur mocht lijden als gevolg van de donatie, tenzij deze
schade het directe gevolg is van aan de Stichting toe te rekenen opzet of ernstige
nalatigheid.

Artikel 4: Persoonsgegevens
1. De door de Donateur verstrekte persoonsgegevens worden door de Stichting
opgenomen in een bestand.
2. De donateur verleent, door het verstrekken van de donatie, toestemming aan de
stichting tot gebruik van het persoonsgegeven voor het verzenden van informatie
aan de donateur zelf en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden
(mailchimp) ten behoeve van het verzenden van deze informatie.
3. Het is de donateur te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te
geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door Kenya Child Care
of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna Kenya Child Care dat
verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.
4. Kenya Child Care zal geen persoonlijke informatie van de donateur openbaar maken,
anders dan op de website vernoemde naam en bedrag van donatie.
5. De donateur heeft de mogelijkheid om een donatie anoniem te verstrekken.
Artikel 5: Disclaimer
Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is
het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De
informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde
met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Doorverwijzingen met andere sites zijn met zorg geselecteerd op relevantie en kwaliteit.
Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid op de op deze sites verstrekte
informatie dan wel juistheid van de link. Wij kunnen er niet voor instaan dat de
informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke
aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van
deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen
raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg
is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is. Meld
het ons als u van mening bent dat de weergegeven informatie onjuist of onvolledig is
en/of een van de door op onze site aangeboden doorverwijzingen niet correct werkt of
niet de gewenste informatie geeft.

