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Hart voor de Buurt is een initiatief van de Stichting Hart voor de Buurt (HvdB) en Stichting 
Reanimatie Netwerk Amersfoort (RNA). Hart voor de Buurt biedt mensen via de website 
www.hartvoordebuurt.nl de mogelijkheid geld in te zamelen voor  een AED in een buurt. De 
website wordt beheerd door Stichting Hart voor de Buurt. Stichting Reanimatie Netwerk 
Amersfoort stelt voor elke Actie in en rondom Amersfoort na goedkeuring door de stichting RNA 
een financiële bijdrage ter beschikking. Daarnaast is FUEGO BV, de leverancier van de AED, 
buitenkast en verzekeringen betrokken bij dit initiatief. 
Op alle acties en donaties via hartvoordebuurt zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 
 
Artikel 1 - Definities 
Actie:  de inzamelingsactie die de Initiatiefnemer start via de Website met als doel het beschikbaar 
maken van een AED in een bepaalde buurt; 
AED: Automatische Externe Defibrillator en de bijbehorende buitenkast die nodig is om de AED te 
kunnen bevestigen en beschermen; 
Hart voor de Buurt: het initiatief van de Stichting Hart voor de Buurt (HvdB) en FUEGO BV waarbij 
zij mensen de mogelijkheid bieden om geld in te zamelen voor of bij te dragen aan een AED in de 
buurt; 
Donateur: de persoon of rechtspersoon die via de Website een financiële bijdrage levert aan een 
Actie; 
Initiatiefnemer: de persoon of rechtspersoon die een Actie start; 
Actiebedrag: het bedrag dat ingezameld dient te worden om de AED te kunnen leveren, voor 
Amersfoort en omgeving inclusief de bijdrage van Stichting RNA; 
Website: www.hartvoordebuurt.nl 
Artikel 2 - Toepassing 

• Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van een Actie, waaronder het 
aanmaken van de Actie, de promotie en donaties. Ze bevatten de voorwaarden van de 
overeenkomst tussen enerzijds de Initiatiefnemer of Donateur en anderzijds de Stichting 
Hart voor de Buurt. 

• De Stichting Hart voor de Buurt kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De 
gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op de 
Website. De Initiatiefnemer of Donateur gaat akkoord met de toepasselijkheid van de 
gewijzigde Algemene Voorwaarden door gebruik te maken van de Website na die publicatie. 

Artikel 3 - Initiatief en promotie Actie 
• De Initiatiefnemer kan op de Website een Actie starten waaraan Donateurs kunnen 

bijdragen. 
• De Website mag uitsluitend gebruikt worden om geld in te zamelen voor een AED-pakket. 
• Voor het aanmaken van een Actie is een account nodig. De door de Initiatiefnemer 

opgegeven gegevens worden gebruikt om met hem te communiceren en ervoor te zorgen 
dat het AED-pakket geleverd kan worden. Ook worden bepaalde gegevens opgenomen op de 
actiepagina. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in de 
verwerkingsovereenkomst opnemen dat de gegevens gedeeld worden met de lokale AED 
Stichtingen. 

• De Initiatiefnemer is verplicht om juiste gegevens te verstrekken. 
• De Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de promotie van de Actie en het werven van 

Donateurs.  
• Stichting Hart voor de Buurt heeft toestemming de gegevens van de actie te delen met de 

iniatiefnemer en met eventuele subsidieverleners van een actie . 
  

http://www.hartvoordebuurt.nl/
http://www.hartvoordebuurt.nl/
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Artikel 4 - Actiebedrag en donaties 

• Het AED-pakket kan pas worden geleverd nadat het benodigde Actiebedrag is behaald.  
• De Initiatiefnemer heeft maximaal 30 dagen de tijd om het Actiebedrag in te zamelen. In 

overleg met de Initiatiefnemer is het mogelijk om de duur van de Actie met maximaal 1 keer 
30 dagen te verlengen. De Initiatiefnemer kan een nieuwe Actie starten na afloop van een 
eerdere Actie. Dit is mogelijk ongeacht het resultaat van een eerdere Actie. 

• Bij het behalen van het Actiebedrag, zorgt Stichting Hart voor de Buurt voor betaling van het 
bedrag aan FUEGO BV. FUEGO BV levert daarna het AED-pakket. Als het Actiebedrag niet 
wordt behaald, ontvangen de donateurs terugbetaling van de donaties voor de betreffende 
Actie. 

• Wanneer het Actiebedrag wordt overschreden, wordt de Actie afgerond. Een overschot, 
bijvoorbeeld omdat de laatste donatie groter is dan het restant tot het behalen van het 
Actiebedrag, wordt het overschot terugbetaald aan de desbetreffende Donateur. 

• Geen van de betrokken partijen kan een garantie afgeven dat het doen van een donatie 
uiteindelijk zal leiden tot het beschikbaar maken van een AED-pakket. 

Artikel 5 - Levering, plaatsing en onderhoud AED 
• Na het behalen van het Actiebedrag levert FUEGO BV het AED-pakket. 
• De Initiatiefnemer gaat bij het starten van de Actie ook een overeenkomst aan met Stichting 

Hart voor de Buurt, onder de ontbindende voorwaarde dat binnen 30 dagen het Actiebedrag 
wordt behaald + maximaal 1 x verlenging van 30 dagen. Op de overeenkomst tussen de 
Initiatiefnemer en Stichting Hart voor de Buurt zijn de algemene voorwaarden van 
toepassing. 

• De AED dient te allen tijde te worden geplaatst binnen een straal van 150 meter van het van 
te voren opgegeven adres en op een plaats die voor buurtbewoners 24/7 bereikbaar is. 

• Geen van de betrokken partijen kan een garantie afgeven dat de AED te alle tijden en 
onbeperkt foutloos zal werken of beschikbaar zal zijn. 

• De initiatiefnemen verplicht zich de AED aan te melden een bij landelijk oproepsysteem  
• De initiatiefnemer wordt de formele eigenaar van de geleverde zaken. Hij is gehouden de 

geleverde zaken te gebruiken in overeenstemming met het doel van het project en ten bate 
van de buurt waarvoor het project is opgestart. Hij is verantwoordelijk voor de aanmelding 
van de AED bij het landelijke oproepsysteem en dient er voor te zorgen dat deze registratie 
up to date blijft. Rechten onder het onderhoudscontract kunnen door of namens de 
initiatiefnemer worden uitgeoefend. Als de initiatiefnemer verhuist buiten de buurt, wijst hij 
een opvolger aan in de betreffende buurt die de rechten en verplichtingen met betrekking 
tot de AED/buitenkast overneemt. Bij gebreke daarvan is Hart voor de Buurt of haar 
leveranciers gerechtigd (maar niet verplicht) te handelen in overeenstemming met de 
bedoelingen van het project, in het belang van de buurt, eventueel in overleg met een lokale 
beheersorganisatie van het AED-netwerk, een bewonersorganisatie of de gemeente. 

Artikel 6 -  Rechten 
• Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot Stichting Hart voor de Buurt, 

waaronder auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, 
onder meer ten aanzien van de Website, berusten bij Stichting Hart voor de Buurt. 

• De Initiatiefnemer (en waar mogelijk de Donateur) mag via de Website geen teksten en 
afbeeldingen gebruiken of andere handelingen verrichten die inbreuk maken op de rechten 
(van intellectuele eigendom) van derden. 

  

http://hartvoordebuurt.nl/wp-content/uploads/2019/11/Algemene-Leveringsvoorwaarden-Hart-voor-de-Buurt.pdf
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Artikel 7- Overig 
• Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband 

houden met deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde 
rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij op grond van dwingend recht een andere 
rechtbank bevoegd is. 

• Voor vragen of opmerkingen neemt u contact op met info@hartvoordebuurt.nl , per 
telefoon via 0344 - 745 180. 
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