Gebruiksvoorwaarden Nationale Goede Doelen Test
De Nationale Goede Doelen Test (hierna: ‘Test’) is ontwikkeld en wordt beheerd door
firma Pepperminds Marketing Company BV, gevestigd in Haarlem (hierna: ‘PPM’).
Indien u de Test gebruikt wordt u verondersteld akkoord te zijn met de onderstaande
gebruiksvoorwaarden.
Artikel 1 - Doel van de Test
1.1 De Test heeft als doel het helpen van individuele donateurs bij het vinden van een
goede doelen organisatie (‘GDO’) die bij hem / haar past.
1.2 Het achterliggende doel van de Test is het bevorderen van resultaat gericht
denken en handelen van donateurs en GDO’s. Dit zal ertoe leiden dat GDO’s beter
gaan presteren en dat donateurs met name gaan doneren aan relatief goed
presterende GDO’s, waardoor uiteindelijk een groter gedeelte van de goede
doelen gerealiseerd zal worden.
Artikel 2 - Gebruik van de Test
2.1 Het is enkel toegestaan de Test alsook de daarop geplaatste informatie te
gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, een en ander voor
zover wettelijk toegestaan.
2.2 Het is niet togestaan naar de Test of delen daarvan te hyperlinken of te
deeplinken.
Artikel 3 - Herkom st inform atie en w erking Test
3.1 De Test is gebaseerd op informatie die PPM via de Kennisbank Filantropie
aangeleverd heeft gekregen van GDO’s.
3.2 De betreffende GDO’s hebben expliciet aan de Kennisbank Filantropie te kennen
gegeven dat ze opgenomen willen worden in de Test en dat de Kennisbank
Filantropie de informatie van de GDO’s die nodig is om de Test goed te laten
functioneren aan de PPM mag verstrekken.
3.3 De kern van de werking van de Test is dat gebruikers wordt gevraagd om een
aantal keuzes te maken. Vervolgens worden deze keuzes gekoppeld aan de
relevante karakteristieken van de GDO’s. Deze koppeling resulteert in een top-10
van GDO’s die het beste passen bij de keuzes die de individuele gebruiker heeft
gemaakt.
3.4 De top-10 wordt gerangschikt op basis van de zogenaamde Impact Indicatie Score
(‘IIS’). Deze IIS is ontwikkeld door PPM op basis van de 26 impact
voorspellende factoren van het Erasmus Centre for Strategic Philantropy. De IIS
geeft een indicatie voor de omvang van de impact die een GDO heeft. In de top10 worden staat de GDO met de hoogste IIS bovenaan. module geplaatste
informatie kan en mag dan ook niet als zodanig worden gekwalificeerd.
Artikel 4 - Donaties
4.1 Gebruikers van de Test kunnen op een eenvoudige manier geld doneren
aan de GDO’s die in de Test zijn opgenomen.
4.2 PPM maakt de gedoneerde bedragen, zonder aftrek van kosten, over aan de
betreffende GDO’s. PPM verstrekt hierbij geen gegevens van de gebruikers c.q.
donateurs aan de GDO’s.
Artikel 5 - Aansprakelijkheid
5.1 PPM spant zich in om ervoor te zorgen dat de bij haar via de Kennisbank
Filantropie aangeleverde informatie van GDO’s, zo spoedig mogelijk na
aanlevering in de Test wordt opgenomen. PPM kan echter niet garanderen dat
de informatie correct, compleet en/of up-to-date is. PPM aanvaart derhalve
geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg
van het gebruik van de Test en van de in de Test weergegeven en gebruikte
informatie. Het gebruik van de Test is voor eigen risico.

5.2 PPM stelt al het mogelijke in het werk om ervoor te zorgen dat de Test
deugdelijk functioneert. PPM aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid
voor directe en/of indirecte schade als gevolg van het disfunctioneren of het
(tijdelijk) niet bereikbaar zijn van de Test.
Artikel 6 - Intellectuele eigendom
6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten te zake Test berusten uitsluitend bij PPM.
6.2 Alle intellectuele eigendomsrechten te zake in de Test weergegeven informatie
berusten bij PPM, Kennisbank Filantropie en bij de GDO’s die de informatie
hebben aangeleverd.
6.3 Onder informatie wordt onder andere doch niet uitsluitend verstaan: teksten,
audio visuele opnamen, grafische elementen en software.
6.4 Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van (of via)
PPM informatie uit de Test openbaar te maken, te verveelvoudigen, te kopiëren,
te reproduceren, in licentie te geven of te verkopen of aan een derde beschikbaar
te stellen. Voorafgaande schriftelijke toestemming kan worden verzocht via
info@nationalegoededoelentest.nl.
Artikel 7 - Overige bepalingen
7.1 PPM behoudt zich het recht voor de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden te
wijzigen.
7.2 Vragen, opmerkingen of klachten over (het gebruik van) de Test kunt u zenden
naar info@nationalegoededoelentest.nl.
7.3 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in
Amsterdam is in eerste aanleg uitsluitend bevoegd.!

