
 

 
 
 
 
 

VOORWAARDEN VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN ACTIE TEN BATE VAN HET  
Ronald McDonald Kinderfonds 

 
Dank je wel!  
Het Ronald McDonald Kinderfonds is ontzettend dankbaar voor iedereen die in actie komt om ouders en hun zieke 
kinderen dicht bij elkaar te laten zijn. Want als je hele wereld op zijn kop staat door ziekte of zorg, is als familie bij 
elkaar zijn het belangrijkst. Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen. Zo zijn ouders, 
broertjes en zusjes altijd dichtbij voor een kus, een knuffel of een verhaaltje voor het slapen gaan. Met jouw actie 
maak jij dit mogelijk en dat is fantastisch. 
 
Voorwaarden  
Het Ronald McDonald Kinderfonds is een sterk merk en verbindt haar naam graag aan transparante acties van 
particulieren en zakelijke relaties. Aan het organiseren van acties zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 
 
De actie inhoudelijk 

• De actie moet aansluiten bij de doelstelling van het Kinderfonds. 
• De organisatie en uitvoering van een actie voor het Kinderfonds mag in geen geval schade toebrengen aan 

de goede naam, het imago en de reputatie van het Kinderfonds. Als er tijdens een actie sprake is van een 
omstandigheid die een ongunstig effect kan hebben op de goede naam, imago of reputatie van het 
Kinderfonds, stel je het Kinderfonds hiervan direct op de hoogte, via een mail naar actie@kinderfonds.nl. 

• Het Kinderfonds heeft altijd het recht om een actie af te wijzen, tussentijds te beëindigen of van haar website 
te verwijderen indien zij dit nodig acht. Het Kinderfonds sluit bijvoorbeeld acties uit die voortvloeien uit 
activiteiten gerelateerd aan controversiële onderwerpen zoals seks, tabak, drugs, gokken (anders dan 
wettelijk toegestane loterijen), (verhandelen van) schulden en wapens. 

 
Aansprakelijkheid 

• Je organiseert de actie op eigen risico. Leid je (directe, indirecte of toekomstige) schade door het organiseren 
van de actie? Het Kinderfonds is niet aansprakelijk voor deze schade. Bovendien is het Kinderfonds 
gevrijwaard van alle aanspraken van derden die verband houden met de actie. 

  



 

 
Opbrengst 

• Maak de opbrengst direct over als de actie is afgerond. Je maakt het bedrag over naar rekeningnummer 
NL61RABO0393200000 ten name van het Ronald McDonald Kinderfonds onder vermelding van <naam 
actie en jouw naw gegevens>. Je dient duidelijk en transparant te zijn in wat de opbrengst en de kosten 
waren van de actie. Zo weten degenen die bijdragen aan jouw actie welke opbrengst naar het Kinderfonds 
gaat. 

 
Communicatie 

• Alle communicatie-uitingen over de actie dienen transparant te zijn. Leg uit hoe je met jouw actie het 
Kinderfonds steunt. Maak ook duidelijk dat de actie in eigen beheer vóór het Kinderfonds wordt 
georganiseerd en niet dóór of mét het Kinderfonds. 

• Als de pers betrokken wordt bij de actie, dien je dit tijdig aan te geven bij het Kinderfonds, via een mail naar 
actie@kinderfonds.nl.  

• Communiceer de naam ‘Ronald McDonald Kinderfonds’ alleen bij jouw actie als je gebruik maakt van het 
Kinderfonds-actielogo. 

 
Actielogo 
Het Kinderfonds heeft een speciale versie van het logo die je kan gebruiken bij de actie die je organiseert. Met het 
Kinderfonds-actielogo laat je als organisator duidelijk zien waar jij je voor inzet. Ook aan het gebruik van dit logo is 
een aantal voorwaarden verbonden: 

• Gebruik het Kinderfonds-actielogo uitsluitend tot het 
einde van de actie. 

• Wijzig het Kinderfonds-actielogo niet.  
o Maak er geen eigen variant van. 
o Koppel de tekst niet los van het beeldmerk. 
o Houd de kleuren, de verhoudingen en het 

lettertype hetzelfde.  
o Plaats geen rand om het logo. 
o Plaats je het logo op een gekleurde 

achtergrond? Kies dan een achtergrondkleur 
waarbij het logo goed te onderscheiden is. 

• Verkoop je producten waarvan de opbrengst naar het 
Kinderfonds gaat? Het Kinderfonds-actielogo kan op 
producten worden geplaatst. Hiervoor dien je voorafgaand aan de actie een schriftelijke toestemming te 
krijgen van het Kinderfonds. Mail je aanvraag naar actie@kinderfonds.nl. 

 
Persoonsgegevens 

• Wie een actie organiseert voor het Kinderfonds, geeft daarmee toestemming voor het gebruik van 
persoonsgegevens voor communicatie- en wervingsdoeleinden. Concreet betekent dit dat het Kinderfonds 
jouw e-mailadres gebruikt om de nieuwsbrief naar je te versturen en jouw adres om bijvoorbeeld het 
relatiemagazine [t]Huis te versturen. 

• Het Kinderfonds verwerkt jouw persoonsgegevens conform de AVG en overige privacy gerelateerde wet- 
en regelgeving.   
 

Vragen over de voorwaarden?  
Neem contact op met Sanne Rehe via 06 46313771 of actie@kinderfonds.nl. 

 
 
 
 
 

Het Kinderfonds wenst je ontzettend veel succes met jouw actie. 
Bedankt, namens alle gezinnen uit de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen. 

 
 
 


