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Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld
voor de volgende vier partijen:
• Stichting Collectief Kapitaal (de Stichting)
• De donateurs aan de Stichting (donateurs)
• De inschrijvers voor het ontvangen van een basisinkomen
(inschrijvers)
• De ontvangers van een basisinkomen (deelnemers)
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1.
1.

Algemeen
Op de momenten dat de vier partijen onderling communiceren en
gegevens uitwisselen, zijn de privacyregels van de AVG altijd van
toepassing.

2. Mocht er onduidelijkheid ontstaan over deze algemene voorwaarden
zal het bestuur van de Stichting beslissen over de interpretatie.
3. De rechten en plichten van en tussen alle partijen vallen onder het
Nederlandse recht.
4. De partijen aanvaarden de algemene voorwaarden en de rechten en
plichten die hier worden benoemd. Aan informatie die door de Stichting
wordt verstrekt, op de website of in andere vorm, kunnen alleen rechten
worden ontleend die overeenkomen met deze algemene voorwaarden.

2.

Donaties

5. De Stichting heeft het doel projecten uit te voeren ter bevordering
van bestaanszekerheid inclusief onderzoek naar de werking van
deze projecten. De Stichting is verantwoordelijk om ontvangen
donaties in te zetten conform het oogmerk van de donatie. Er valt
onderscheid te maken in donaties ten behoeve van het onderzoek
naar het basisinkomen en donaties ten behoeve van algemene
organisatieversterking.
6. Donaties worden beschouwd als een onherroepelijke gift nu of
in de toekomst. Deze kan je dus eenmaal na het geven niet meer
terugvragen. Wanneer je een toezegging doet voor donaties in de
toekomst, wordt dit beschouwd als een morele verplichting. Voor
de Stichting vormt je toezegging als donateur de basis voor haar
schenkingen aan deelnemers.
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3.

Schenkingen

7. Met schenking wordt bedoeld de toezegging van een geldbedrag
aan een deelnemer.
8. Over de schenking die de deelnemers ontvangen, wordt voorafgaand
aan de toewijzing het volgende bekendgemaakt:
• De hoogte van de maandelijkse betaling
• De looptijd van de maandelijkse betaling
• Het aantal deelnemers die deze maandelijkse
betaling gaat ontvangen
9. Het toewijzen van de schenkingen die hierboven in artikel 7 worden
genoemd, zal plaatsvinden onder het toezicht van een notaris.
10. De notaris zorgt er voor dat schenkingen op willekeurige wijze
worden toegewezen.

4.

Inschrijvers

11. Je mag je inschrijven voor het onderzoek en experiment van
Collectief Kapitaal dat plaatsvindt in Buikslotermeer wanneer je aan
de volgende criteria voldoet:
• Je bent een natuurlijk persoon
• Je bent tenminste 18 jaar oud
• Je woont in Buikslotermeer in Amsterdam-Noord
Postcode 1025AA t/m 1025 ZZ
Per toewijzing geldt: een persoon mag zich slechts één , keer
aanmelden voor deelname.
12. Om je in te schrijven heeft de Stichting deze gegevens van je nodig:
• Jouw voor- en achternaam
• Jouw geboortedatum
• Jouw postcode en woonplaats

• Jouw telefoonnummer
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• Jouw e-mailadres
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5.

Deelnemers

13. Wanneer je eenmaal – middels loting - bent toegewezen als deelnemer
heeft de Stichting ook de volgende gegevens van je nodig:
• Een post-/brief-/woonadres
• Een bankrekeningnummer
• Toestemming dat je deelneemt aan het onderzoek van
Collectief Kapitaal
• Bevestiging dat je je bewust bent van de fiscale-,
sociaalrechtelijke, en overige financiële consequenties die
voor jou van toepassing zijn als gevolg van het ontvangen
van het basisinkomen in de vorm van een schenking
• Bevestiging dat je zelf eventuele negatieve financiële
effecten draagt die kunnen optreden als gevolg van het
ontvangen van de schenkingen van de Stichting
14. Als je wordt toegewezen als deelnemer voor het ontvangen van een
schenking, ontvang je daar bericht over per e-mail of gewone post.
Vervolgens zal je binnen vier weken moeten instemmen met de
overmaking van de schenking. Mocht je dit niet binnen vier weken
doen vervalt het recht op de schenking.
15. Deelnemers verbinden zich schenkingen uitsluitend te gebruiken
voor wettelijk toegestane en particuliere doeleinden. Als particuliere
doeleinden gelden onder meer betalingen voor de aankoop van
goederen of diensten in particulier gebruik. Als niet particuliere
doeleinden gelden onder meer betalingen aan een rechtspersoon
of personenvennootschap ter ondersteuning van het voeren van
een onderneming. Twijfelgevallen kunnen met de mentor worden
besproken.
16. Mocht de besteding van je ontvangen schenkingen als deelnemer
afwijken van de in bovenstaand artikel 15 omschreven bestemmingen,
is het vrij aan de Stichting om de betalingen van schenkingen stop te
zetten.
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17. Wanneer je bent toegewezen als deelnemer, word je onderdeel van
het onderzoek van Stichting Collectief Kapitaal. Hiermee verbind
je je ook aan de doelstellingen van de Stichting. De Stichting heeft
gegevens van je nodig zodat zij contact kunnen opnemen en de
schenkingen kunnen worden betaald. Er wordt dan ook verwacht dat
je deze gegevens zal leveren. Uiteraard gebruiken we jouw gegevens
alleen voor ons onderzoek en geven wij die nooit aan anderen door.
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18. De Stichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van schenkingen
die je als deelnemer ontvangt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het
nagaan van gevolgen op fiscaal of sociaal-rechtelijk gebied bij het
ontvangen van schenkingen.
19. De inlichtingen die daarover op de website van de Stichting staan,
zijn puur informatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

6.

Jaarverslag

20. De stichting brengt ieder jaar een jaarverslag uit waarin zal worden
beschreven:
• Hoe het gedoneerde geld is besteed
• Op welke wijze zij heeft bijgedragen aan bestaanszekerheid
• Wat het onderzoek heeft opgeleverd
Het jaarverslag wordt gepubliceerd op
www.collectiefkapitaal.nl en voldoet inhoudelijk aan de eenvoudige
regelgeving voor verslaglegging van verenigingen en stichtingen uit
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Hartelijke groet,
Collectief Kapitaal

COLLECTIEF KAPITAAL

6

