Algemene voorwaarden Stichting Goedgebekt.
1.Stichting Goedgebekt.
Stichting goedgebekt is 28 augustus 2015 officieel een stichting geworden en ingeschreven bij de KVK
onder nummer: 640044575. Bestuursleden zijn:
Annemarie Frederiks, voorzitter
Tiffany Claus, secretaris
Fenne Hoogteijling, penningmeester
Maja Koster-Faasen, PR en marketing
Alle contact verloopt digitaal via: info@goedgebekt.net
2.Vriend worden van Stichting Goedgebekt.
Middels een donatie wordt u vriend van goed gebekt.
3. Doneren
3.1 Doneren kan door uw gift over te maken op ABN bankrekeningnummer: NL14 ABNA 046 1222
310.
3.2 Bij donaties van €50 of meer ontvangt u van ons de posterserie zoals vermeld op de website
www.goedgebekt.net. Poster serie 2 en 3 zijn nog in de maak en zijn resp. eind 2015 en begin 2016
beschikbaar.
3.3 Bij een nieuwe actie wordt u opnieuw om een donatie gevraagd.

4. Posterseries
4.1 De posterserie zoals u die per link ontvangt is uitsluitend voor gebruik door vrienden van
Stichting Goedgebekt.
4.2 Via een ‘we transfer’ link ontvangt u de serie posters en bijbehorende toolkit. Het formaat van de
bestanden is .rar u dient deze zelf uit te pakken op uw computer.
4.3 Posters mogen alleen worden bewerkt in het witte vlak links onderaan de poster. De tekst “lokaal
meewerkende praktijk” moet ten alle tijden zichtbaar blijven net als het de tekst en logo’s van
stichting Goed Gebekt én de NVvP of de ‘mede mogelijk gemaakt’-bericht aan de rechter onderzijde.
4.4 Het is niet toegestaan meer dan 1 praktijkadres per poster te vermelden.
4.5 Posters mogen alleen in de aangeleverde vorm worden gebruikt en op geen enkele wijze anders
dan art. 4.3 worden bewerkt.
4.5 Het staat de vrienden van Goedgebekt vrij om de posters afgedrukt te verspreiden. Ook mag de
poster geplaatst worden in een dagblad, krant, magazine. Met inachtneming van artikel 4.1 t/m 4.5.
5. Tandvleescijfer.nl
5.1. Bij donaties van €50 of meer kan de donateur vermeld worden in de database van
tandvleescijfer.nl. Bezoekers van de consumenten site tandvleescijfer.nl vinden uw praktijk dan
gemakkelijk terug.
5.2 Wanneer een donateur niet vermeld wil worden op de consumenten site tandvleescijfer.nl moet
dit z.s.m. bekend worden gemaakt via info@goedgebekt.net
5.3 Bij vermelding op de website dienen de gegevens overeen te komen met de gegevens op de
poster.

5.4. U blijft 1 jaar na donatie vermeld. Na 1 jaar wordt u om een nieuwe donatie gevraagd.
6. Innovaties
6.1 Stichting goedgebekt zet zich in voor de bevordering van het vak Mondhygiënist. Stichting goed
gebekt blijft haar best doen om continu met vernieuwende en/of ludieke acties te komen in de
(sociale) media. Voor 2015/2016 zijn dat de posterseries en toolkit.
6.2 Door budget te vergaren d.m.v. donaties willen wij onze acties naar een hoger niveau tillen. Te
denken valt aan o.a. een radio commercial.
6.3 Bij nieuwe acties zullen de vrienden van Stichting Goedgebekt op de hoogte worden gehouden
middels een email gestuurd aan het email adres dat bij inschrijven is gebruikt.
7. Stichting Goedgebekt behoud het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. U wordt
daarvan op de hoogte gesteld op het bij Stichting Goedgebekt bekende emailadres.
8. Jaarrekening
Stichting goedgebekt staat voor transparantie. De jaarrekening 2015 is op te vragen per email vanaf
februari 2016.

