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Algemene Voorwaarden Erve Kiekebos 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op investeringen in – en donaties aan - 
Gemeenschapsboerderij Erve Kiekebos Coöperatie U.A., ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 84740701, hierna te noemen Erve Kiekebos.  
 
Investeringsvoorwaarden 
Erve Kiekebos maakt voor investeringen gebruik van het platform Landdelen.org en op 
investeringen in Erve Kiekebos zijn de Algemene Voorwaarden van Landdelen onverkort van 
toepassing. Deze zijn te vinden op www.landdelen.org/voorwaarden. De Algemene Voorwaarden 
van Landdelen vormen een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden. 
 
Donatievoorwaarden 
Deze Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op elke (online) donatie die (via 
www.ervekiekebos.nl) aan Erve Kiekebos wordt gedaan. De donateur stemt in met deze 
voorwaarden. Erve Kiekebos behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te 
wijzigen. 
 
Rechten en plichten van Erve Kiekebos 
Elke donatie komt volledig ten goede aan Erve Kiekebos en zal door Erve Kiekebos worden 
aangewend ten behoeve van het realiseren van haar doelstelling. De doelstelling van Erve 
Kiekebos is - in overeenstemming met het beleidsplan van Stichting Lenteland – het ontwikkelen 
van een regeneratieve gemeenschapsboerderij in Brummen.  
Restitutie is niet mogelijk. Erve Kiekebos neemt passende maatregelen ter beveiliging van de 
overdracht van data in het kader van deze donatie. Personen die namens Erve Kiekebos bevoegd 
zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens 
wettelijk toegelaten uitzonderingen. 
 
Rechten en plichten van de donateur 
De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Erve Kiekebos de 
donatie zal aanwenden voor het realiseren van haar doelstelling. Om een donatie te kunnen doen 
dient de donateur de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar 
naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen 
waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft. 
 
Privacy 
Erve Kiekebos verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming 
met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de 
voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden 
gesteld. Deze persoonsgegevens worden door Erve Kiekebos verwerkt ten behoeve van het 
afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van 
marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de doelstellingen van Erve Kiekebos 
(tenzij de donateur anders heeft aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke 
verplichtingen. Erve Kiekebos stelt de gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan 
derden. 
 
Juridisch en aanpassingen 
Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Eventueel uit deze 
verplichtingen voortvloeiende geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Rotterdam.  
Erve Kiekebos behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te passen. 
Wijzigingen zullen op www.ervekiekebos.nl worden gepubliceerd. 
 
 


