
1.Algemeen 
 
1.1 De donateur wordt geacht door het doen van een donatie onderstaande voorwaarden te accepteren. 
 
1.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit 
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze 
algemene voorwaarden onverkort van kracht. 
 
1.3 Het Amsterdamsche Voetbal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig. 
 
2. Definities 
 
2.1 Het Amsterdamsche Voetbal: Tekona VOF, tevens handelend onder de naam Het Amsterdamsche 
Voetbal, een VOF gevestigd te Amersfoort (3822DR) aan de Stradivariusstraat 193, en ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64540715. 
2.2 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van Het Amsterdamsche 
Voetbal, inclusief de gebruiker die doneert. 
2.3 Donatie: een door een gebruiker ten behoeve van Het Amsterdamsche Voetbal geschonken 
geldbedrag. 
2.4 Tegenprestatie: hetgeen een gebruiker als dank voor een donatie terug krijgt. 
 
3. De donatie 
 
3.1 Gebruikers van Het Amsterdamsche Voetbal kunnen een donatie doen om Het Amsterdamsche 
Voetbal te ondersteunen. 
 
3.2 Donaties kunnen op elk moment gedaan worden, maar zijn altijd een vast bedrag per seizoen. Een 
seizoen loopt van 1 juli in het ene jaar tot en met 30 juni in het daaropvolgende jaar. 
 
3.3 De gebruiker betaalt de donatie in principe in 12 maandelijkse termijnen van €3,68. De donatie wordt 
eens per maand afgeschreven. Indien een donateur gedurende het seizoen donateur wordt, bedraagt de 
eerste termijn het totaalbedrag van de voorbije maanden, waarna de maandelijkse termijn vervolgens ook 
€3,68 zal woorden. Bijvoorbeeld: wie op 3 augustus donateur wordt, betaalt een eerste termijn van €7,34, 
waarna vervolgens maandelijks €3,68 wordt afgeschreven. 
 
3.4 Zodra de donatie is verwerkt, kan de gebruiker een donatie niet annuleren. 
 
3.5 De gebruiker kan de donatie per seizoen stopzetten. Dit kan door voor ingang van het nieuwe seizoen 
een e-mail te sturen naar info@hetamsterdamschevoetbal.nl.  
 
4. Tegenprestatie 
 
4.1 Als tegenprestatie voor de Donatie ontvangt de Gebruiker de volgende Tegenprestaties: 

● 1 seizoensgids 
● 1 magazine aan het einde van het seizoen 
● Kosteloze bezorging van de seizoensgids en het magazine binnen Nederland 
● Uitnodiging voor een door Het Amsterdamsche Voetbal georganiseerd evenement 
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● Deelname aan exclusieve winacties 
● Vermelding in de seizoensgids 
● Donatie van €3 aan de favoriete amateurclub van de Donateur uit de regio Amsterdam  
● Per 50 vrienden met dezelfde favoriete amateurclub uit de regio Amsterdam filmt Het 

Amsterdamsche Voetbal kosteloos 1 wedstrijd van de week bij de betreffende club. 
 
5. Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Het Amsterdamsche Voetbal is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden 
verzameld bij 
het aangaan van nieuwe abonnementen onder meer met als doel om: 
i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Het Amsterdamsche Voetbal en de donateur; 
ii) een administratie bij te houden van alle donateurs; 
De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn 
persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het 
privacy- en cookiebeleid van Het Amsterdamsche Voetbal. 
 
6. Overige bepalingen. 
Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Als een bepaling 
uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van 
kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk 
aansluit bij de bedoeling van de ongeldige bepaling. 
 
 
 
 


