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Algemene Voorwaarden Stichting Matthias. 

 

Zelfstandig Begeleid Wonen voor personen met een ASS. 

Algemeen 

 

1. Definities 

a. Bewoner: De natuurlijke persoon die huurt bij Stichting Matthias een appartement en 

daarmee zorg afneemt bij de zorgaanbieder binnen de locatie Obsidiaan. 

b. Zorgaanbieder: Een rechtspersoon waarmee Stichting Matthias een overeenkomst 

heeft gesloten en daarmee de enigste zorgaanbieder binnen de locatie Obsidiaan is. 

c. Obsidiaan: De locatie van Stichting Matthias die alleen de appartementen verhuurt 

aan haar specifieke doelgroep, normaal begaafde (jong)volwassenen met een 

Autistische Spectrum Stoornis. 

Onder de locatie Obsidiaan vallen ook eventuele appartementen van Stichting 

Matthias buiten het wooncomplex Obsidiaan.   

d. Aangeslotenen: De inschrijving van een persoon die het inschrijfformulier van de 

stichting volledig naar waarheid heeft ingevuld. Deze kan ook zijn ingeschreven door 

zijn wettelijke vertegenwoordiger. De ingeschreven persoon heeft het inschrijfbedrag 

voldaan. 

2. Toepasselijkheid. 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst met 

levering van diensten, tussen de bewoner en Stichting Matthias met betrekking tot 

wonen met zorg/begeleiding. 

b. De bewoner zal voor het aangaan van de huur van een appartement een kopie 

zorg/begeleidingsovereenkomst met de toegelaten zorgaanbieder moeten overleggen 

en een inkomstenverklaring van de belastingdienst. Deze zullen aan het 

huurovereenkomst worden toegevoegd en opgeslagen. 

c. Bij vernieuwing van het zorg/begeleidingsovereenkomst met de toegelaten 

zorgaanbieder, zal een kopie daarvan aan de Stichting Matthias worden overlegt. 

d. Stichting Matthias zal deze stukken opgeslagen houden voor minimaal 7 jaar na dato 

beëindiging van het gehuurd door bewoner of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is. 

e. Vernietiging en/of verwijdering van stukken is alleen mogelijk als bewoner niet meer 

huurt van Stichting Matthias en dan op schriftelijk verzoek, dit alles in 

overeenstemming van het privacybeleid van Stichting Matthias.  

f. De bewoner zal via de inboedelverzekering van Stichting Matthias verzekerd zijn. 

Wanneer het nodig is hierop aanspraak te maken, zal Stichting Matthias dit geheel 

regelen met de inboedelverzekering. Uitbetaling van het verzekeringsgeld zal alleen 

mogelijk zijn door overleggen van de aankoop bon van het aanschaffen verzekerde 

goederen. 

g. De bewoner zal zelf een eigen aansprakelijkheid verzekering moeten aangaan met 

een verzekeringsmaatschappij.  

h. De zorgovereenkomst en de daaruit voorvloeiende verplichting is een gegeven 

tussen bewoner en zorgaanbieder. Stichting Matthias heeft daarop zich geen deel in.  

i. Bestuur Stichting Matthias heeft met de Directie en de coördinerende begeleider van 

de zorgaanbieder, minimaal 4 keer per jaar overleg over de huidige stand van zaken 

betreffende de bewoners en de locatie Obsidiaan. Hiervan wordt een notulen 

gemaakt 
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j. Zover het toelaat zal het bestuur Stichting Matthias aanzitten bij het 

bewonersoverleg. 

 

Webwinkel binnen de website Stichting Matthias en  

de website webwinkel-matthias.eu 

Algemeen 

1. Definities 

a. Webwinkel: is de webwinkel binnen de website van Stichting Matthias. 

b. Webwinkel-matthias.eu: is een nieuwe webwinkel van Stichting Matthias. 

c. Artikelen: De meeste artikelen binnen alle twee de website zijn zelfgemaakte 

artikelen die verkocht worden zonder winstoogmerk. 

d. Winstoogmerk: De verkoop van de artikelen hebben geen commercieel belang 

omdat er geen winst op gemaakt mag worden.  

e. Klant: een natuurlijk persoon die uit de webwinkel binnen deze websites 

artikel(en) heeft besteld en betaald. 

f. Opbrengst: Deze komt geheel ten goede van de doelstelling van Stichting 

Matthias. 

2. Toepasselijkheid 

a. Van de klant van de webwinkels zal gegevens worden geregistreerd om 

betalingen en het toezenden van de gekochte artikelen mogelijk te maken. 

b. Deze gegevens zullen voor een periode van minimaal 7 jaar worden opgeslagen 

in de boekhouding van Stichting Matthias. 

c. Op alle gegevens verkregen via de webwinkel is het Privacybeleid van de 

Stichting Matthias van toepassing.  

d. Bestelde eigengemaakt artikelen kan enigszins afwijkend zijn van het gegeven in 

de webwinkel. Alleen geheel afwijkend artikel kan het betaalde bedrag 

gereclameerd worden door de webwinkel, zie herroepingsrecht. 

3. herroepingsrecht  

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van 

reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product 

retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten 

gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor 

eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €6,95 per pakket, raadpleeg voor de 

exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw 

herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien 

redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer 

geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u het formulier 

herroeppingsrecht downloaden via onderstaande link:  

https://www.stichting-matthias.nl/wp-content/uploads/formulier-voor-herroeping.pdf 

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na 

aanmelding van uw retour, terugstorten mits het product reeds in goede orde 

retour ontvangen is. 

 

 

 

 

 

 

https://www.stichting-matthias.nl/wp-content/uploads/formulier-voor-herroeping.pdf
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Non-Profitorganisatie/Charitatieve Instelling 

Algemeen 

1. Definities 

a. Non-profitorganisatie: Een non-profitorganisatie heeft niet als doel winst te 

maken. Een non-profitorganisatie is de ondersteuning van private of publieke 

aangelegenheden voor niet-commerciële, vaak maatschappelijke doeleinden. 

Stichting Matthias is een Non-profitorganisatie. 

b. ANBI: Stichting Matthias heeft de erkenning als een Algemeen Nut Beoogde 

Instelling. 

c. Nederland Filantropieland: is Nederlands grootste community van bestuurders en 

medewerkers, betaald en onbetaald, in loondienst of als zelfstandige, in de 

filantropie. Stichting Matthias is lid van de Nederland Filantropieland. 

d. Onbezoldigd: zonder dat je voor je werk wordt betaald. Het bestuur van Stichting 

Matthias is een onbezoldigd bestuur. 

e. Charitatieve instelling: een organisatie die zich inzet op filantropisch vlak. 

Stichting Matthias is een charitatieve instelling of wel een “Goed Doel”.  

f. De stichting probeert op velerlei manieren geld te werven om de doelstelling van 

Stichting Matthias te ondersteunen. 

g. Fondswerven: is een manier om aan financiële middelen te komen maar voor 

Stichting Matthias zonder tegenprestatie ten aanzien van het gegeven gelden. 

(ANBI) 

2. Doel 

Stichting Matthias heeft als Non-Profitorganisatie/Charitatieve Instelling de 

doelstelling voor ogen om financiële gelden/goederen voor de toekomst te 

werven/verkrijgen. Daarvoor worden verschillende acties georganiseerd. O.a. 

donaties modulen op de website, Vriendenloterij, Grote Clubactie, SupportActie, 

collectes en donateurswerving. 

De registratie van deze adressen vallen deels onder het privacybeleid van Stichting 

Matthias en deels onder het privacybeleid van de betreffende organisaties. De 

registratie van gegevens door derde, heeft Stichting Matthias dus geen deel aan en is 

geheel de verantwoordelijkheid van deze organisaties en hun privacybeleid. 

Stichting Matthias zal in haar eerste communicatiebrief expliciet vragen of de 

natuurlijke persoon of organisatie/bedrijf de nieuwsbrief van de Stichting Matthias wil 

ontvangen. Het uitschrijven van de toesturen van de nieuwsbrief kan door de link in 

elke nieuwsbrief “unsubscrib from this list” 

Stichting Matthias is lid van de Nederland Filantropieland. De kennis en informatie 

vanuit de Nederland Filantropieland is voor Stichting Matthias belangrijk om als 

Charitatieve organisatie te kunnen functioneren. Ook op onze site en briefpapier is 

het logo van de Nederland Filantropieland vermeld. 

 

Registratie gegevens in Algemene Voorwaarden genoemde zaken. 

Wij slaan de volgende persoonsgegevens op: 

a. Gegevens opgegeven op het inschrijfformulier voor begeleid wonen. 

b. Gegevens opgegeven op de huurovereenkomst 

c. Gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief 

d. Gegevens i.v.m. bestellingen in de webwinkels 
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e. Gegevens voor het kopen van loten van de Grote Clubactie 

f. Gegevens verkregen door donaties. 

Begeleid wonen Donateursgegevens 
Gebruikersgegevens 

Webwinkel 

Voornaam/voorletter(s) Voornaam/voorletter(s) Voornaam/voorletter(s) 

Tussenvoegsel  Tussenvoegsel * Tussenvoegsel * 

Achternaam Achternaam Achternaam 

E-mailadres E-mailadres * E-mailadres * 

Geslacht Geslacht * Geslacht * 

Adres   Adres * Adres * 

Huisnummer  Huisnummer * Huisnummer * 

Postcode  Postcode * Postcode * 

Woonplaats  Woonplaats * Woonplaats * 

Land  Land * Land * 

Telefoonnummer    

Geboortedatum  Geboortedatum* Geboortedatum* 

IBAN rekeningnummer  IBAN rekeningnummer  IBAN rekeningnummer * 

IBAN tennaamstelling  IBAN tennaamstelling  IBAN tennaamstelling * 

  Wachtwoord * 

* optioneel. U bent niet verplicht deze persoonsgegevens te delen; 

 

Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de dienst die u gebruikt. 

U hebt beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij verzamelen. 

Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit 

weigeren. Maar als u ervoor kiest om geen gegevens over te dragen die nodig zijn 

voor een dienst/inschrijving of periodieke donatie te doen, zult u de dienst/inschrijving 

of de periodieke donatie mogelijk niet kunnen gebruiken. 

 

 


