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Voorwaarden Vrienden van 
Rotterdamse Munt
1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Vriend van Rotterdamse 
Munt en Stichting Rotterdamse Munt. Alleen natuurlijke personen vanaf 18 jaar kunnen zich 
aanmelden als Vriend; rechtspersonen en andere entiteiten kunnen dat niet.

1.2 Vrienden van Rotterdamse Munt zijn natuurlijk onbeperkt welkom in onze stadsoase, net als 
alle andere stadsgenoten. Vrienden worden persoonlijk uitgenodigd voor evenementen én zijn 
van harte welkom bij de Speciale Vriendenbijeenkomst die eens per jaar wordt georganiseerd. 

1.3 Rotterdamse Munt kent drie soorten Vriendschappen:

Een Goede Vriend draagt € 150 per jaar bij.

Een Muntthee Vriend draagt € 250 per jaar bij.  Deze thee-Vriend en zijn/haar introducé krijgen 
4 keer per jaar - eens per seizoen - een traktatie van verse kruidenthee met iets lekkers van 't 
seizoen.  

Een Smaakmaker draagt € 500 per jaar bij. De Smaakmaker en zijn/haar introducé verwelkomen 
we bij een van de Verrassingsdineravonden in 't groeiseizoen. 

 
2. Deelname       

2.1 Je kan op twee manieren Vriend van Rotterdamse Munt worden of een Vriendschap cadeau 
geven:

    door middel van aanmelden op de website van de Rotterdamse Munt;

    door inschrijving via het fysieke aanmeld formulier;                    

2.2 Stichting Rotterdamse Munt verwerkt persoonsgegevens om de overeenkomst met de 
Vriend of de cadeaugever uit te kunnen voeren. Rotterdamse Munt heeft zowel technische als 
organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, 
manipulatie, onbevoegde toegang, etc. 

2.3 Na verzending van het aanmeldformulier via de website van Rotterdamse Munt, ontvangt de 
Vriend of cadeaugever een e-mail met de bevestiging dat de inschrijving is ontvangen en wordt 
verwerkt. Op dat moment is er sprake van koop op afstand en heb je recht op bedenktijd van 
14 dagen (de “Bedenktermijn”) na bevestiging van de inschrijving. Binnen deze bedenktermijn 
kan je, zonder opgaaf van redenen, de Vriendschapsovereenkomst ontbinden door een e-mail 
te sturen naar vrienden@rotterdamsemunt.nl. Dit geldt dus niet bij inschrijving via het fysieke 
formulier. 
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4. Incasso

4.1 De Vriendenbijdrage wordt geïncasseerd door middel van een door de Vriend verstrekte 
machtiging tot jaarlijkse incasso. Bij een cadeau-Vriendschap machtigt de cadeaugever 
Stichting Rotterdamse Munt tot een eenmalige incasso, omdat een cadeau-Vriendschap één 
jaar geldig is. 

De Vriend die een Vriendschap cadeau heeft gekregen kan na een jaar de overeenkomst voor 
onbepaalde tijd voortzetten door een machtiging tot jaarlijkse incasso te verstrekken.

4.2 Indien een incasso niet lukt, neemt Rotterdamse Munt contact op met de Vriend of de 
cadeaugever om de verstrekte gegevens te verifiëren. Hierna zal Rotterdamse Munt de 
incassomachtiging nogmaals bij de bank aanbieden. Indien ook de tweede poging mislukt, 
wordt de Vriendschap niet voortgezet. 

4.4 De betaalgegevens van Stichting Rotterdamse Munt zijn:

IBAN NL88TRIO0197603750

BIC TRIONL2U

Incassant ID 

 

5. Duur en beëindiging

5.1 De overeenkomst tussen de Vriend van Rotterdamse Munt en de Stichting Rotterdamse 
Munt wordt aangegaan voor een jaar en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch 
verlengd. Een cadeau-Vriendschap wordt aangegaan voor 1 jaar.

5.2 De Vriendschap kan per mail en/of telefoon worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 
maand voorafgaand aan de startdatum van de Vriendschap.

5.3 De incassomachtiging van de Vriendschap wordt zo snel mogelijk na de opzegging 
beëindigd.

 

6. Persoonlijke gegevens

6.1 De Vriend van Rotterdamse Munt heeft de mogelijkheid om aan te geven of hij/zij de 
Vriendennieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien dat zo is gaat de Vriend ermee akkoord dat zijn/
haar persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van deze nieuwsbrief worden verwerkt 
door de Rotterdamse Munt. De nieuwsbrief kan op elk moment worden opgezegd.

6.2 De Vriend zal Rotterdamse Munt per e-mail of schriftelijk op de hoogte houden van 
wijzigingen in de adres- en overige gegevens. 

  

7. Voorwaarden

7.1 Rotterdamse Munt heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de verschillende 
Vriendschappen te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van de publicatie 
op www.rotterdamsemunt.nl. Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op 
reeds afgesloten overeenkomsten.


