
 
 

Algemene voorwaarden Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
Versie 2 augustus 2022 
 
Hartelijk dank dat u middels uw donatie of aankoop onze stichting steunt. U vindt de doelstellingen van onze 
stichting en de manier waarop de stichting de ontvangen donaties besteedt op onze website.  
 
Onze volledige gegevens zijn: 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil (ANBI) 
De la Reijweg 23, Breda 
KvK: 58657290 
 
Mocht het nodig zijn kunt u ons bereiken: 

- via het contactformulier op onze website www.ng-brasil.com of 
- per e-mail via info@ng-brasil.com. 

 
Toepasselijk recht 
Op alle overeenkomsten die tot stand komen via onze webshop is het Nederlands recht van toepassing. Als EU 
burger geniet u daarnaast bescherming van dwingende bepalingen van het land waar u woont.  
 
Levering en betaling 
Bij aanschaf van een product in de webshop of bij het doen van een donatie dient u direct te betalen. Als u een 
fysiek product koopt uit onze webshop maken wij met u een afspraak om het bij u thuis of op een samen overeen 
te komen locatie af te leveren. Wij brengen geen separate verzendkosten in rekening. 
 
Donaties in geld of producten voor de stichting en producten voor uzelf 
Via onze webshop kunt u op verschillende manieren de stichting steunen. Donaties vinden plaats in de vorm van 
een geldbedrag of door het aanschaffen van een virtueel product waarmee de stichting wordt gesteund, 
bijvoorbeeld ‘rugzak voor een kind’.  
U steunt de stichting ook door producten aan te schaffen die aan u worden geleverd, zoals bijvoorbeeld ‘gehaakt 
beertje’. 
 
Herroepingsrecht voor zaken en uitsluiting voor donaties 
Voor producten die u voor uzelf aanschaft in onze webshop (zoals bijvoorbeeld ‘gehaakt beertje’) heeft u 14 dagen 
de tijd om de koop te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. 
Voor donaties in geld en in de vorm van virtuele producten die u aanschaft voor de stichting is dit herroepingsrecht 
uitgesloten. 
 
Retourneren 
Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan verzoeken wij u om dit aan ons te laten weten door ons te 
bellen of via info@ng-brasil.com. We nemen dan contact met u op voor het retourneren van het product. U kunt 
het product kosteloos afgeven op een plaats die we samen afspreken. Mocht u het product willen opsturen, dan 
dient u de verzendkosten voor de retourzending te betalen. Nadat wij het product terug hebben ontvangen, 
betalen wij u de aanschafprijs en eventueel in rekening gebrachte initiële verzendkosten uiterlijk binnen 14 dagen 
terug. 
 
Conformiteit en overmacht 
U mag van ons verwachten dat we producten leveren die doen wat we hebben beloofd. Mochten wij om wat voor 
reden dan ook niet kunnen voldoen aan onze verplichtingen ten aanzien van geleverde zaken, dan betalen we u 
uiteraard terug maar accepteren we geen verdere aansprakelijkheid voor enige schade. 
 
Klachten 
Mocht u om wat voor reden niet tevreden zijn, dan vragen we u contact op te nemen. We zoeken graag samen met 
u naar een passende oplossing. 
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