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Algemene Voorwaarden voor www.kvknederlandturkije.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.kvknederlandturkije.nl, zoals deze beschikbaar is 

gesteld door stichting Kamer van Koophandel Nederland-Turkije (kort: ‘de stichting KvK’) . In deze algemene 

voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.  

1. De Stichting

De stichting heeft als doel het bevorderen van handel tussen Nederland en Turkije, het uitbreiden van de 

economische samenwerking tussen hiervoor genoemde landen en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf 

(MKB) ondernemers gevestigd in de Benelux-landen, het opzetten en begeleiden van innovatieve en creatieve 

projecten in Turkije en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. De stichting KvK tracht haar doen te verwezenlijken door middel van: 

✓ Het bevorderen van economische samenwerking en het stimuleren van handelsverkeer tussen 

voornamelijk Nederland en Turkije en andere Europese landen; 

✓ Het stimuleren van investeringsmogelijkheden voor ondernemers van beide landen en het 

bewerkstelligen van wederzijdse kennisoverdracht met betrekking tot technologie en innovaties; 

✓ Het opbouwen en integreren van business networking en matchmaking zowel in Turkije als in 

Nederland om ondernemers en bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen; 

✓ Het onderhouden van contacten en het bevorderen van optimale communicatie tussen Turkije en 

Nederland zowel op overheidsniveau als op het niveau van het bedrijfsleven 

✓ Het adviseren- en begeleiden van en bemiddelen bij nieuwe intredende investeerders zowel op gebied 

van juridische aspecten als op het gebied van de wet- en regelgeving van Turkije en Nederland; 

✓ Het initiëren van (innovatieve) projecten die een bijdrage leveren voor het stimuleren van regionale 

economische structuren die een stuwende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de regionale 

economie en aan het bevorderen van de werkgelegenheid. 

2. Donateurs

Doneren kan vanaf 75€ op rekening NL94 INGB 0008 054469 t.n.v. Stichting KvK o.v.m. ‘donatie’. Donateurs 

die alle (naam/adres e.a.) gegevens op de website ingevuld hebben ontvangen als dank voor hun steun eenmalig: 

1) Trends & Unexploited Market Opportunity Report.

2) Maximaal 10 zoekopdrachten in de KvK contacten database op verzoek aangeleverd.

3) Persoonlijk adviesgesprek 20 minuten in kantoor Rotterdam of via Zoom/Istanbul.

4) Korting op diensten van geselecteerde KvK dienstverleners en/of expert partners.

5) Uitnodigingen zakelijke handelsmissies en bijeenkomsten.

Hier kunnen geen (toekomstige) rechten aan worden ontleend. 
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3. Procesbeschrijving na donatie

De stichting KvK zal binnen 2 tot 4 werkdagen een ontvangstbevestiging sturen nadat de donatie is 

binnengekomen. Een toegestuurd screenshot als bewijs van betaling van de donatie (onderweg) kan ook 

toegestuurd worden naar info@kvknederlandturkije.nl.  

Nadat de stichting KvK de donatie uitdrukkelijk heeft aanvaard zal de stichting KvK starten met het uitvoeren 

van de gevraagde punt(en) 1-5 die de donateur gespecificeerd en gecommuniceerd heeft middels zijn/haar 

bedrijfsemail account.  

De termijn van 1 maand wordt aangehouden om punt(en) 1-5 uit te voeren, daarna kan er geen beroep of 

anderszins aanspraken meer gemaakt worden.  

De donateur is gehouden om alle gegevens waarvan deze redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn 

voor het uitvoeren van de punt(en) 1-5, of waarvan de stichting KvK schriftelijk of telefonisch aangeeft 

dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering, in de door de stichting KvK gewenste vorm, op de gewenste wijze 

en tijdig ter beschikking van de stichting te stellen. 

Nadat (selectie van) punt 1-5 zijn voorgesteld en/of uitgevoerd al dan niet volgens verwachting namens donateur 

heeft de donateur geen recht op meer tijdsbesteding van de stichting KvK 

Met het overmaken van donaties aan de stichting KvK berust er géén inspanningsverplichting met betrekking tot 

het uitvoeren van een uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.  

De stichting KvK verricht de taken gerelateerd aan donaties naar eigen inzicht en is daarbij tevens gerechtigd om 

bepaalde taken te laten verrichten door externe experten, partners of derden. 

Donaties zijn schenkingen aan de stichting KvK. Restitutie van het donatie bedrag is niet mogelijk. Een rekening 

als bewijs van betaling is op aanvraag mogelijk met dien verstande dat de stichting niet btw plichtig is.  

Klachten over uitgevoerde taken gerelateerd aan donaties en/of bezwaren dienen schriftelijk te worden 

beargumenteerd en voorgelegd aan de stichting KvK.  

De stichting KvK is bevoegd de taken 1-5 gerelateerd aan de donatie te stagneren wanneer zich omstandigheden 

voordoen die van dien aard zijn dat uitvoering van de taken onmogelijk is en/of wanneer zich omstandigheden 

voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde uitvoering van de taken in redelijkheid niet van de stichting 

KvK kan worden verlangd.  
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De verantwoordelijkheid met betrekking tot punt 4 “Korting op diensten van geselecteerde KvK dienstverleners 

en/of expert partners” ligt volledig bij de dienstverlener(s). De matchmaking rol van de stichting KvK is puur 

faciliterend.  

4. Registratie

Bij de registratie zijn er persoonlijke gegevens nodig voor de stichting KvK. Zie hiervoor de privacy disclaimer.

5. Klachten

Bij klachten kunt U contact opnemen met KvK Nederland-Turkije info@kvknederlandturkije.nl.  

Klachten met betrekking tot terugbetaling van het donatie bedrag worden in principe niet in behandeling 

genomen. 

6. Aansprakelijkheid

De stichting KvK is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder bedrijfs- en 

vervolgschade, die is ontstaan door uitgevoerde taken, verstrekte adviezen, verstrekte gegevens, tenzij de schade 

het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de stichting KvK. 

7. Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de stichting KvK is het niet toegestaan tekst, media- en 

fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij 

stichting KvK. De stichting KvK stelt ter (handels) promotie of (bedrijf) demonstratie media beschikbaar op de 

website. Hieraan kunnen door website bezoekers geen rechten aan worden ontleend. 

Websitegebruikers gaan ermee akkoord dat contactgegevens kunnen worden opgeslagen in de databank van de 

stichting KvK en gebruikt kunnen worden om uitnodigingen en relevante informatie te sturen en om opgenomen 

te worden in (matching) databanken.  

8. Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in 

verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.  

9. Indien van toepassing
Voor de visualisatie van media en andere gegevens die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo 

zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer 

dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de stichting KvK te 

mogen claimen of te veronderstellen.
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De stichting KvK streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie 

van of de inhoud op www.kvknederlandturkije.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen 

aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of 

aanspraak op juistheid. Het is tevens geen (investering) advies. Wij behouden ons het recht voor om deze 

materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De 

stichting KvK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via 

hyperlinks verwijzen. 

  

10. Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van 

www.kvknederlandturkije.nl op deze pagina. 

 

Versie 0.02 
 


