Algemene voorwaarden Vriend van Stichting De Wildenborch
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Vriend en
Stichting De Wildenborch (hierna: De Wildenborch). Alleen natuurlijke personen kunnen zich
aanmelden als Vriend; rechtspersonen en andere entiteiten kunnen dat niet.
2. De overeenkomst tussen de Vriend (zowel Vriend als Hartsvriend) en De Wildenborch wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande vanaf de datum van inschrijving totdat de
overeenkomst door de Vriend wordt opgezegd. Tevens is het mogelijk om ‘Vriend voor het leven’
te worden, waarbij de Vriendenbijdrage eenmalig wordt voldaan.
3. De Vriend ontvangt via e-mail een bevestiging van zijn/haar aanmelding.
4. De Vriendenbijdrage wordt geïncasseerd door middel van een door de Vriend
verstrekte machtiging tot jaarlijkse incasso. Afhankelijk van het moment van aanmelding vindt
de incasso eind maart, eind juni of eind september plaats. Bij aanmelding na 1 oktober gaat de
overeenkomst het daaropvolgende jaar in.
5. De Vriend kan de Vriendschap tussentijds opzeggen via e-mail, schriftelijk of door het
storneren van de jaarlijkse incasso. Daarmee zijn de Vriendschap en de incassomachtiging per
direct beëindigd, zonder extra kosten. Ook bij overlijden van de Vriend eindigt de Vriendschap. Er
vindt geen restitutie plaats.
6. De Vriend wordt op de hoogte gehouden van interessante aanbiedingen van
producten en diensten van De Wildenborch, passend bij de privileges van de Vriendschap.
7. De Vriend zal De Wildenborch per e-mail of schriftelijk op de hoogte houden van
wijzigingen in de naw- en/of overige gegevens.
8. De Wildenborch heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de verschillende
Vriendschappen te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van de publicatie op
de website van De Wildenborch. Deze en toekomstige voorwaarden zijn
ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.
10. De contactgegevens van De Wildenborch zijn:
Stichting De Wildenborch
Bezoek- en postadres: Wildenborchseweg 20, 7251 KG Vorden
Website: www.wildenborch.nl
E-mail: vrienden@wildenborch.nl
IBAN-nummer: NL97 FVLB0699654130
BIC-code: FVLBNL22XXX
RSIN/fiscaal nummer: 003672517
KvK-nummer: 41038014

