
Algemene voorwaarden  

 

Artikel 1, Definities 

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde 

betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.  

Aanbieder:  Nederlands Auschwitz Comité  

Donateur:  Natuurlijke- of rechtspersoon die een of meerdere namen adopteert, dan wel zich

   als vriend, supporter of sponsor aanmeldt voor de realisatie van het Holocaust  

   Namenmonument Nederland. 

Opdracht: De door aanbieder aan donateur te leveren schriftelijk bevestiging van de  

   naamadoptie door middel van een certificaat. 

Adopteren: Het doen van een donatie om de realisatie in de ruimste zin van het woord van het 

   Holocaust Namenmonument Nederland. 

Donatie: Door middel van adoptie en/of het storten van een bedrag steunt donateur het  

  Nederlands Auschwitz Comité in haar streven tot realisatie van het Holocaust  

  Namenmonument Nederland en de invulling van haar doelstellingen.  
 

 

Artikel 2, Algemeen 

1.  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel de digitale als de analoge mogelijkheid 

 die aanbieder heeft gecreëerd tot het adopteren van een of meerdere namen door donateur 

 op het Holocaust Namenmonument Nederland. 

2.  Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de 

 overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.  

 

Artikel 3, Statutaire doelstellingen aanbieder 

1.  De herinnering te eren van slachtoffers van de Holocaust en de bevordering van educatieve 

 programma's die erop gericht zijn dat toekomstige generaties doordrongen zullen zijn van de 

 lessen die uit de Holocaust kunnen worden getrokken, ten einde bij te dragen om toekomstige 

 daden van genocide te voorkomen, zoals geformuleerd in de resolutie van de Verenigde Naties 

 van één november tweeduizend vijf (A/RES/60/7);  

2.  Het uitdragen en bevorderen van het gelijkheidsbeginsel als beschreven in artikel 1 van de 

 Grondwet en het tegengaan van alle vormen van discriminatie en schendingen van andere 

 grondrechten;  

3.  Het ageren tegen grove schendingen van mensenrechten;  

4.  Het bevorderen van maatschappelijke cohesie. 

 

Artikel 4, Aanbod 

1.  Het door aanbieder mogelijk maken tot het adopteren van een of meerdere namen op het te 

 bouwen Holocaust Namenmonument Nederland te Amsterdam.  

2. Het aanbod is onbeperkt geldig, tenzij anders is aangegeven. Aanbieder heeft het recht om, 

 zodra het project is gerealiseerd, zonder verdere aankondiging, het aanbod volgens lid 1, in 

 te trekken.  

3.  De prijs voor het adopteren van één naam bedraagt € 50,=. Iedere toevoeging van één naam 

 kost € 50,= per naam. BTW is niet van toepassing. 

 

Artikel 5, Ter beschikking stelling van informatie en medewerking 

1. Donateur verstrekt aanbieder tijdig, alle informatie, die nodig is voor een goede uitvoering van 

 de opdracht. 

 

Artikel 6, Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij 

1.  Aanbieder voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, 

 deskundigheid en vermogen. 

2.  Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft  

 aanbieder het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.  



Artikel 7, Leveringstermijn 

 De fysieke schriftelijk bevestiging door middel van het toezenden van een certificaat zoals in  

 artikel 1, bij ‘opdracht’ is beschreven, zal binnen 6 weken door de aanbieder aan donateur 

 worden verzonden per reguliere post. 

 

Artikel 8, Betalingsvoorwaarden 

1.  Betaling uitsluitend vooraf. 

2. De opdracht is geldig zodra de betaling is ontvangen.  

 

Artikel 9, Bevestiging 

1. Bij het digitaal verstrekken van een opdracht zal na de internetoverboeking van het 

 relevante bedrag de bevestiging aan de donateur per email worden verzonden. 

2. Bij het analoog verstrekken van een opdracht zal na bijschrijving van het verschuldigde

 bedrag op de bankrekening van aanbieder, een bevestiging worden verzonden naar het door 

 donateur opgegeven adres. 

 

Artikel 10, Ontvangen gelden en besteding 

1. Onder ontvangen gelden wordt verstaan, alle gelden die zijn of worden ontvangen door 

 middel van adoptie, sponsoring, subsidie, donaties door vrienden en supporters, 

 nalatenschappen, ondersteuning door organisaties in binnen- en buitenland en overige giften 

 t.b.v. het door aanbieder te realiseren Holocaust Namenmonument Nederland en de invulling 

 van haar doelstellingen.  

2. De ontvangen gelden zullen, in onderstaande volgorde van aanwending, worden besteed aan: 

a.  de financiering vanaf het moment waarop het initiatief is ontstaan tot en met de  

 verplichtingen die aanbieder op zich heeft genomen tot enig moment na de realisatie 

 van het project, anders dan onderhoud aan het Holocaust Namenmonument Nederland 

  in de ruimste zin van het woord.  

b.  Het oprichten en kapitaliseren van een fonds voor onderhoud, nutskosten,   

 herstelwerkzaamheden, verzekeringen, mutaties e.d., ter in standhouding van het  

 Holocaust Namenmonument Nederland als mede het Spiegelmonument van Jan Wolkers.  

c. Indien er na de onder 1 en 2 van dit artikel genoemde vormen van bestedingen nog  

 middelen beschikbaar zijn zullen deze worden aangewend voor de financiering van de 

 doelstellingen van aanbieder zoals deze in de statuten zijn opgenomen. 

3. Aanbieder verkoopt niets en in die zin koopt donateur niets. Laatstgenoemde draagt bij in de 

 realisatie van het Holocaust Namenmonument Nederland en ter bevestiging daarvan wordt 

 donateur op een tijdstip ter beoordeling van aanbieder een certificaat toegezonden. 

  

Artikel 11, Uitblijven realisatie 

1. In geval aanbieder om haar moverende redenen, w.o. onvoldoende middelen om tot 

 uitvoering over te gaan, zal aanbieder de betaalde bedragen voor adoptie aan donateur 

 restitueren onder aftrek van maximaal € 5,00 per betaling, voor de administratie van het 

 betalingsverkeer dat door derden in rekening is gebracht. 

2. Restitutie geldt niet voor particulieren, organisaties en fondsen, die hebben aangegeven 

 aanbieder onvoorwaardelijk financiële steun te geven, ongeacht realisatie. 

 

Artikel 12, Garantie 

1. Het Holocaust Namenmonument Nederland zal, ervan uitgaande dat tot realisatie wordt 

 overgegaan, alle namen van de slachtoffers omvatten overeenkomstig de daar toe door aanbieder 

 gehanteerde criteria, op basis van de door diverse gerenommeerde organisaties op dit gebied ter 

 beschikking gestelde data en voor zover bekend op het moment van onthulling. 

 

 

Artikel 13, Schriftelijke en digitale afbeeldingen 

1. Aan afbeeldingen en vormgeving op zowel digitale als analoge uitingen kunnen geen rechten  

worden ontleend. 



 

Artikel 14, Toepasselijk recht 

1. Op elke opdracht tussen aanbieder en donateur is het Nederlands recht van toepassing. Ook 

 indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven 

 of wanneer donateur in het buitenland woont of is gevestigd. 

 

Artikel 15, Wijzigingen 

 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar aanbieder staat 

 ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat 

 de  opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie. 

 

 


