
 

 

 
 
 

 
 
 
Voorwaarden en privacystatement Stichting de Knoevel. 
 
 
Om te voorkomen, dat er misverstanden/problemen ontstaan m.b.t. de organisatie van de 
Knoeveldag is er een aantal voorwaarden opgesteld. 
 
U wordt verzocht de gegevens onderaan het  formulier in te vullen en het formulier te 
ondertekenen. 
 
Voorwaarden: 
 
Aan een tijdens een bezoek door vrijwilligers van de stichting besproken zaken, dan wel 
toezeggingen van derden, kunnen door het gezin geen rechten worden ontleend. Alle 
besproken activiteiten behoeven nog de goedkeuring van de stichting. 
 
De door de stichting te organiseren activiteiten vinden slechts plaats na goedkeuring van en in 
overleg met de betrokken verzorgers/ouders van het kind. 
De stichting neemt geen aansprakelijkheid voor schade letsel of enig nadeel, verband 
houdende met de georganiseerde activiteiten. Het betrokken gezin blijft hiervoor ten allen 
tijde zelf aansprakelijk. 
 
De stichting stelt, dat het betrokken gezin een geldige verzekering heeft tegen de Wettelijke 
aansprakelijkheid. 
 
De stichting stelt, dat de betrokken ouders/verzorgers, dan wel aanmelder in overleg treden 
met de behandelende arts(en) over de medische uitvoerbaarheid van de te organiseren 
activiteiten. 
Tevens zal er een medische verklaring van de arts overlegd moeten worden, waarin 
uitsluitingen voor deelname aan activiteiten vermeld kunnen worden. In gevallen waarin de 
arts voorwaarden aan de uitvoerbaarheid van de activiteit verbindt, of bezwaren heeft tegen 
een uitgekozen activiteit, zal de stichting hiervan zo spoedig mogelijk in kennis moeten 
worden gesteld, teneinde hiermee rekening te kunnen houden. 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
De uitvoering van de door de stichting georganiseerde activiteit vindt niet plaats samen met 
andere buiten de stichting om georganiseerde activiteiten, tenzij met uitdrukkelijke 
goedkeuring van de stichting. 
Uitbreiding, verlenging of verandering van de activiteiten door betrokken gezin of derden, 
zullen voor eigen rekening plaatsvinden. 
Daarnaast heeft de stichting het recht om haar medewerking in dit soort gevallen te 
beëindigen. 
 
Wanneer er door wat voor omstandigheden dan ook een activiteit niet kan plaatsvinden,  
wordt er in overleg met de stichting gezocht naar een alternatief. 
 
Indien er door het gezin of door derden met kennisneming van het gezin enige vorm van 
publiciteit wordt gezocht, betrekking hebbende op de activiteiten van de stichting, dient de 
stichting hiervan in kennis te worden gesteld, teneinde invloed te kunnen uitoefenen op de 
informatieverstrekking over de stichting. 
De stichting is niet aansprakelijk voor onjuiste publiciteit over de stichting en het betrokken 
gezin. 
 
Indien het gezin te kennen geeft geen enkele vorm van publiciteit te willen, zal de stichting al 
het mogelijke in het werk stellen om enige vorm van publiciteit te voorkomen. 
De stichting is op geen enkele manier aansprakelijk wanneer er buiten de stichting om toch 
een vorm van publiciteit plaatsvindt. 
 
Tijdens de activiteiten zal bij het gezin een beroep worden gedaan op hun medewerking. Er 
wordt verwacht, dat het gezin redelijkerwijs de aanwijzingen volgt die door de stichting 
tijdens de activiteiten zijn vastgelegd of door de vrijwilligers worden gesteld. 
 
De stichting verzorgt en betaalt alle activiteiten voor het betrokken gezin, inclusief alle 
thuiswonende kinderen en pleeg- en stiefkinderen. De stichting is niet aansprakelijk voor 
andere uitgaven, verplichtingen of aangegane overeenkomsten, gedaan door het 
gezin/verzorgers of derden, buiten medeweten van de stichting. Deze uitgaven komen voor 
rekening van deze betrokkenen. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Voor de realisatie van de activiteiten wordt gebruik gemaakt van sponsors, die hun naam in 
verband mogen brengen met de doelstelling en activiteiten van de stichting na toestemming 
van de stichting. 
 
Na afloop van de knoeveldag wordt van het gezin verwacht, dat zij een verslag maakt van de 
dag. 
Dit verslag wordt gebruikt naar sponsors en andere medewerkers aan de activiteiten om hun 
een beeld te geven van de activiteiten van de stichting en om hun te bedanken voor hun 
medewerking. 
 
De stichting heeft het recht, wanneer naar haar mening niet aan een of meerdere van 
bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, de te organiseren activiteiten te staken en een 
gezin van deelname uit te sluiten. 
Tevens houdt de stichting het recht uitzonderingen op de voorwaarden te kunnen maken. 
De uitzonderingen worde schriftelijk door de stichting vastgelegd. 
 
De stichting zal in de gelegenheid moeten worden gesteld om het intake gesprek door 
vrijwilligers van de stichting op een zo kort mogelijke termijn plaats te laten vinden, in het 
bijzijn van zo veel mogelijk gezinsleden, dit om de organisatie van de knoeveldag op een zo 
kort mogelijke termijn te kunnen  realiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privacystatement. 
 
Dit is het privacy statement van Stichting de Knoevel, gevestigd te Maastricht 6213 eg 
aan de Medoclaan 21 hierna: de knoevel, www.stichtingdeknoevel.nl. 
Toepasselijkheid 
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of 
persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of het 
contactformulier op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze gezinnen 
en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen 



 

 

van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan 
worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De knoevel is de 
verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw 
persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind. Dit houdt in dat alleen wij bepalen 
welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er 
verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind(eren) 
op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. 
In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke 
doeleinden ze worden gebruikt. 
Overzicht persoonsgegevens 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegeven die worden verwerkt: 
Gezinnen 
 • Namen van de gezinsleden  
 • Adresgegevens  
 • Telefoon (vast, mobiel, werk)  
 • Email  
 • Geboortedatum van de gezinsleden  
 • Beroep van de ouders  
 • Aard van de ziekte van het knoevelkind  
 • De behandelende arts  
 • Fotos van de knoeveldag  
 • Verslag van de knoeveldag  
 
Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens 
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van 
artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna 
genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde 
gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet 
goed van dienst zijn. 
Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw 
persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind of indien u deze toestemming heeft 
ingetrokken, zijn op de verwerking van deze persoonsgegevens de grondslagen van de 
artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verwerking van uw 
persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind kan zonder uw toestemming 
plaatsvinden indien dit noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij 
bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen 
van de knoevel. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw 
persoonsgegevens en de persoonsgegeven van uw kind te verwerken. 
Wij verwerken uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind voor de volgende 
doelen: 
 • Voor de organisatie van de knoeveldag;  
 • Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij de knoevel  
 • Om u uit te nodigen voor activiteiten van de knoevel.  
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind niet langer dan  
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. 
 
Verstrekking aan derden  
 

Wij kunnen uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind delen met 



 

 

derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan 
derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u 
sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, 
of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op 
ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens 
en de persoonsgegevens van uw kind alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke 
toestemming.  

 
Commerciële doeleinden 
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, 
tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. 
Uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw kind kunnen worden gebruikt voor 
marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden 
in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u of uw kind herleidbaar. 
Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door 
uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook 
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
Wij maken gebruik van de navolgende cookies: 
• Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de 
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 
optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor 
wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben. 
Inzien, corrigeren of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor 
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind. U heeft het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door 
u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind of verzoek tot intrekking van uw 
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens 
van uw kind sturen naar info@stichtingdeknoevel.nl 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
(machinereadable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Doneren 



 

 

Als u geld doneert aan de Knoevel, kunnen wij persoonsgegevens zoals contactgegevens en 
betaalgegevens registreren. 
Gegevens van donateurs worden gebruikt om donaties uit te voeren, om u te informeren over 
nieuws, acties en events van de Hartstichting en voor fondsenwerving. U kunt zich in elk 
bericht afmelden voor verdere communicatie. 
 
Contact 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons per mail: 
info@stichtingdeknoevel.nl. 
 
Website en Facebookpagina en andere media. 
 
Ik geef Stichting de Knoevel toestemming om het door ons gezin geschreven verslag met 
bijbehorende foto’s te publiceren op de website en de Facebook pagina van stichting de 
Knoevel en mogelijk andere media. 
Ik mag mijn toestemming ten alle tijde intrekken. Hierbij geleden dezelfde voorwaarden als 
bovenstaand. 
 
Voor akkoord, 
Naam gezin: 
 
Naam ondertekenaar: 
 
Handtekening: 
 
Datum: 


