
ABONNEMENTEN- EN ANNULERINGSBELEID STICHTING LUCHTVAART 

COVID COLLECTIEF 

 

Wanneer je een abonnement afsluit op een maandelijkse donatie via 

Luchtvaartcollectief.nl/doneren, gelden de volgende voorwaarden en definities. 

 

Definities 

Onder ‘abonnement’ wordt verstaan: een vrijwillig gekozen en maandelijks af te schrijven donatie 

welke ten goede komt aan de Stichting Luchtvaart Covid Collectief, ingeschreven aan de Kamer 

van Koophandel onder nummer 83352244. Onder ‘abonnementsnemer’ wordt verstaan: de 

donateur. 

 

Abonnement 

Het abonnement wordt afgesloten op basis van jouw toestemming voor een automatisch 

maandelijks geïncasseerd bedrag en geldt tot wederopzegging zonder vooraf gestelde minimale 

of maximale termijn.  

Het abonnement is wederzijds opzegbaar; zowel de Stichting Luchtvaart Covid Collectief als de 

abonnementsnemer kunnen te allen tijde de betaling stopzetten en/of annuleren. De 

opzegtermijn voor de abonnementsnemer is 14 dagen.  

Mocht je een abonnement om wat voor reden dan ook willen annuleren, dan dien je hiertoe 

(schriftelijk) per mail een verzoek in te dienen op info@luchtvaartcollectief.nl onder vermelding 

van je naam, datum en het emailadres waarmee je het abonnement hebt geïnitieerd. 

Je ontvangt dan namens de Stichting Luchtvaart Covid Collectief instructies om je abonnement te 

annuleren. Houd daarbij rekening met de verwerkingstijd van je bank of gekozen betaalmethode. 

Automatische afschrijvingen die vallen binnen de gestelde opzegtermijn kunnen om 

administratieve redenen niet teruggestort worden. 

 

Afschrijving 

De maandelijkse (vervolg)afschrijvingen vinden plaats op of rondom de datum (zelfde dag) van 

de initiële toestemming van abonnementsnemer voor de maandelijkse afschrijving per het 

donatieformulier, met inachtneming van kalenderwijzigingen/schrikkeljaren. 

In de hierop volgende periodes zal tot wederopzegging het volledige maandbedrag automatisch 

geïncasseerd worden per gekozen betaalmethode.  

 

 

 

 

https://luchtvaartcollectief.nl/
mailto:info@luchtvaartcollectief.nl?subject=Abonnement


Beveiliging 

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en we 

eisen dat ook van eventuele partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. De 

Stichting Luchtvaart Covid Collectief heeft geen inzage in je persoonlijke betaalgegevens. 

 

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden 

Stichting Luchtvaart Covid Collectief gaat zeer vertrouwelijk met persoonsgegevens om. De 

persoonsgegevens die Stichting Luchtvaart Covid Collectief via de website verzamelt, worden niet 

aan andere partijen verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de 

overeenkomst of in gevallen waarin Stichting Luchtvaart Covid Collectief dit op basis van de wet 

mag of moet doen. 

 

Rechten van betrokkenen 

Indien je aan Stichting Luchtvaart Covid Collectief persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je een 

verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dat 

verzoek kun je richten aan info@luchtvaartcollectief.nl 

Om misbruik te voorkomen moet Stichting Luchtvaart Covid Collectief je dan vragen om je 

persoonlijk te identificeren, voordat er gegevens gedeeld of toegestuurd worden. 

 

Contact 

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben dan kun je contact met Stichting Luchtvaart 

Covid Collectief opnemen via de hiervoor genoemde contactgegevens of het formulier op de 

pagina Contact. 

 

 

mailto:info@luchtvaartcollectief.nl?subject=Vraag
https://luchtvaartcollectief.nl/contact/

