
Algemene voorwaarden

Stichting de Heusdense Heerenrit hieronder verder genoemd onder de afkorting stichting HHR. 

Liefdadigheidsschenkingen
Elke schenking die door een ieder wordt gedaan aan de Stichting HHR wordt direct bijgeschreven 
op de  bankrekening van stichting HHR.

Alle terugbetalingen zullen worden beheerd door de Stichting HHR. Voor alle terugbetaling vragen 
kunt u een e-mail sturen naar info@deheusdenseheerenrit.nl

De stichting HHR is fi scaal geaccrediteerd bij de belastingdienst en voorzien van de ANBI status.

De Heusdens Heeren Rit is een evenement dat georganiseerd wordt door de stichting HRR.

Stichting HRR is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met KVK num-
mer 68940904

HRR is toegewijd aan het beschermen van de privacy van alle personen die het aan gaat. HRR is 
gebonden aan de privacy en verbindt zich ertoe om zich te houden aan de Nederlandse Privacy 
Principes. Dit document beschrijft het beleid over de behandeling van persoonlijke gegevens, met 
inbegrip van alle informatie over de gezondheid. Stichting HRR zal ervoor zorgen dat ieder individu 
over wie persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt toegang heeft tot dit beleid 
in overeenstemming met de verplichtingen van veiligheid en opslag van persoonlijke gegevens.

Credit card nummers of persoonlijke gegevens die door donaties worden aan geleverd worden 
nergens op onze servers opgeslagen en kunnen niet anders dan voor zijn specifi eke beoogde doel 
worden gebruikt

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

Stichting HRR verzamelt persoonlijke gegevens om diensten te leveren aan haar donateurs of wan-
neer dit nodig is in het kader van haar activiteiten. Stichting HRR verzamelt en houdt persoonlijke 
informatie, waaronder een persoon de volledige naam en contactgegevens (met inbegrip van maar 
niet beperkt tot e-mailadressen) wanneer een persoon een fi nanciële bijdrage aan de stichting HRR 
toekent.



Stichting HRR kan persoonlijke gegevens verzamelen via onze website, per telefoon, e-mail, wan-
neer u een donatie doet, of door deelname van een individu in een wedstrijd, aanbod of enquête.

Stichting HRR gebruikt over het algemeen persoonlijke gegevens voor de doeleinden waarvoor 
ze zijn verzameld. Het betreft administratieve doeleinden en eventuele marketing doeleinden. 
Stichting HRR mag persoonlijke gegevens gebruiken om contact te leggen met personen via de 
telefoon, elektronische berichten (bijvoorbeeld e-mail) en alle andere wettige middelen.

De persoonlijke gegevens die door stichting HRR verzameld wordt beschouwd als strikt vertrou-
welijk.

Indien de gevraagde persoonlijke informatie niet wordt verstrekt, kan stichting HRR niet in staat 
zijn om een persoon te helpen of zorgen voor een individu met de gevraagde diensten / produc-
ten of hen in staat stellen deel te nemen aan een geadverteerde activiteit.

Toegang, correctie en klachten met betrekking tot persoonlijke gegevens

Stichting HRR is het ermee eens dat elk individu recht heeft op toegang tot en het zoeken naar de 
correctie van de meeste persoonlijke informatie die stichting HRR houdt over die persoon. 

Als een individu toegang wil krijgen voor correctie van persoonlijke informatie, of als een individu 
een probleem of een klacht heeft met betrekking tot de behandeling van hun persoonlijke gege-
vens van de stichting HRR, kunnen ze contact opnemen met de stichting HRR via e-mail  info@
heusdenseheerenrit.nl Stichting HRR zal hun zorgen onderzoeken en zal hierop schriftelijk reage-
ren (meestal binnen 14 werkdagen).

Een ieder die deelneemt aan een activiteit van de stichting HRR met een voertuig dient dit zelf te 
verzekeren.

Een ieder die deelneemt aan een activiteit van de stichting HRR met een voertuig dient zich te 
houden aan de Nederlandse regelverkeerswet.

Een ieder die deelneemt aan een activiteit van de stichting HRR doet dit geheel op eigen verant-
woordelijkheid en kan de stichting HRR niet verantwoordelijk stellen voor welke schade dan ook.


