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coöperatie GOED 
Donatievoorwaarden 

Als je doneert aan coöperatie GOED, dan gelden er donatievoorwaarden. Je doneert aan 

onderstaande partij: 

coöperatie GOED U.A., statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudend te Groningen aan 

de Westerkade nummer 15–4 (postcode 9718 AS), ingeschreven in het handelsregister van 

de Kamer van Koophandel onder nummer 75824213, hierna te noemen; coöperatie GOED.  
 

Donatievoorwaarden 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.cooperatiegoed.nl aan 

coöperatie GOED wordt gedaan. Op deze website wordt de donateur gevraagd akkoord te gaan met 

deze donatievoorwaarden. Coöperatie GOED behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden 
tussentijds te kunnen wijzigen. 
 

Rechten en plichten coöperatie GOED 
Elke donatie die via onze website door een donateur wordt gedaan, komt ten goede aan de 

doelstellingen van coöperatie GOED. Zijnde een bestemming die overeenkomst met de doelstellingen 
benoemd in het huishoudelijk reglement van coöperatie GOED. Restitutie is niet mogelijk. 

Coöperatie GOED neemt passende technische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de 

persoonsgegevens en de elektronische overdracht van data bij online doneren en draagt zorg voor een 

veilige webomgeving.  

 
Rechten en plichten donateur 
Een donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen, anders dan dat coöperatie GOED deze 

middelen inzet ten behoeve van de doelstellingen.  
De donateur onder de 18 jaar oud mag alleen een donatie doen in bijzijn van en met goedkeuring van 
een ouder of voogd. 

De donateur is verplicht om zijn/haar gegevens correct op te geven.  

De donateur verricht de donatie met middelen waar hij/zij over mag beschikken en zeggenschap heeft.  

 
Privacy 
Coöperatie GOED verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met 

alle ter zake geldende voorschriften die volgens de Algemene verordeningen gegevensbescherming 

(AVG) worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door coöperatie GOED uitsluitend verwerkt ten 
behoeve van het afwikkelen van de donaties. Zonder toestemming worden deze gegevens niet 

opgenomen in andere systemen zoals maillijsten.  

 
Cookies 
Coöperatie GOED maakt op delen van haar website gebruik van cookies, niet op het deel waar de 
donaties worden gedaan. 

 

Tot slot 
De privacyverklaring van coöperatie GOED is van toepassing. 

http://www.cooperatiegoed.nl/
https://www.cooperatiegoed.nl/wp-content/uploads/2021/12/Huishoudelijk-Reglement-GOED-2021-12-21.pdf
https://www.cooperatiegoed.nl/wp-content/uploads/2022/03/20220330_Privacyencookiesverklaring_GOED.pdf
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