
Algemene voorwaarden voor lymepatiënten die met een team deelnemen aan Lopen voor
Lyme 2022

Gebruikte termen
1 Lymefonds: Stichting Lymefonds, gevestigd aan Sarphatistraat 193 H, 1018 GH Amsterdam,

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71099069
(hierna: ‘het Lymefonds’).

2 Lymepatiënt: degene die met een team deelneemt aan Lopen voor Lyme.
3 Donateur: de persoon of organisatie die via lopenvoorlyme.nl doneert aan een lymepatiënt en/of

het Lymefonds.

Aanmeldprocedure
1 Om gebruik te maken van lopenvoorlyme.nl, dient een lymepatiënt zich aan te melden op die

website. Je kunt je alleen aanmelden als je aanvinkt dat je akkoord gaat met deze algemene
voorwaarden. Deze zijn via de homepage van lopenvoorlyme.nl altijd terug te lezen.

2 De lymepatiënt is verplicht om in het aanmeldproces gevraagde informatie volledig en naar
waarheid in te vullen.

3 Het Lymefonds bepaalt naar eigen inzicht of het omschreven doel voldoet aan de eisen die het
Lymefonds stelt en is vrij om de aanmelding af te wijzen en de tot stand gekomen overeenkomst
te ontbinden.

Duur overeenkomst
1 De overeenkomst is aangegaan voor Lopen voor Lyme editie 2022. De inschrijvingen starten in

februari en de overeenkomst eindigt in mei, als het Lymefonds de voor de lymepatiënt bestemde
sponsorgelden heeft overgemaakt.

Rechten en plichten van de lymepatiënt
1 Uitsluitend de lymepatiënt zelf is bevoegd om zich aan te melden om met een eigen team aan

Lopen voor Lyme mee te doen. Uitzonderingen:
● Als een lymepatiënt vanwege haar of zijn gezondheid niet in staat is om zich aan te

melden, kan een naaste dat met toestemming van de lymepatiënt doen.
● Als de lymepatiënt minderjarig is, kunnen haar of zijn ouders de lymepatiënt aanmelden.

2 De patiënt staat in voor de authenticiteit, juistheid en kwaliteit van de door hem verstrekte
informatie.

3 Het team van de lymepatiënt bestaat uit maximaal twintig deelnemers. De lymepatiënt is zelf
verantwoordelijk voor het organiseren van een sponsorloop voor de deelnemers uit haar of zijn
team en voor de hiermee samenhangende risico’s.

4 De lymepatiënt zal zich houden aan de nationale en internationale wet- en regelgeving.
5 De lymepatiënt verplicht zich alle sponsorgelden verkregen via Lopen voor Lyme te besteden

zoals de lymepatiënt dit bij de fondsenwerving via Lopen voor Lyme heeft beschreven.
6 Indien een lymepatiënt niet voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in dit artikel, zal dit nimmer

tot een tekortkoming van het Lymefonds kunnen leiden en kan het Lymefonds nimmer
aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de tekortkoming.

7 Deelname aan Lopen voor Lyme is voor een teamlid gratis. De inschrijfkosten per teamlid (€ 20),
worden bij de lymepatiënt in rekening gebracht: dit wordt ingehouden op de uit te betalen
sponsorgelden.  Als een teamlid zich ongevraagd en zonder dat je dit wil bij jouw team heeft
aangemeld, kun je dit tot 1 april doorgeven aan info@lymefonds.nl.



Ontvangen donaties
1 Donaties kunnen ontvangen worden tot en met zaterdag 30 april 2022. Dan eindigt de Week van

de Teek.
2 Ontvangen donaties worden in de eerste week van mei 2022 uitgekeerd aan de lymepatiënt. Dit

betreft het door het team opgehaalde bedrag min 25% voor het Lymefonds. De opbrengst
besteedt het Lymefonds aan preventiecampagnes. En min de inschrijfkosten van € 20 per
teamdeelnemer die op lopenvoorlyme.nl is aangemeld. Dit bedrag is voor de kosten van de
website en betalingskosten. Dit bedrag wordt ook in rekening gebracht als een teamdeelnemer
minder dan € 20 heeft binnengehaald.

3 Als een lymepatiënt eerder sponsorbijdragen wil ontvangen, kan eenmalig tussentijds worden
verzocht om de sponsorgelden die tot dan toe zijn binnengekomen min de genoemde 25% en min
de inschrijfkosten worden uitgekeerd.

4 Als de lymepatiënt een uitkering of toeslag krijgt, is het de verantwoordelijkheid van de
lymepatiënt om te checken of het krijgen van sponsorgeld via Lopen voor Lyme gevolgen heeft
voor deze uitkering of toeslag.

5 Voor de schenkbelasting door de Nederlandse Belastingdienst telt niet het totale bedrag, maar de
donaties per donateur. Voor donaties van één donateur van maximaal € 2.274 hoeft geen
schenkbelasting te worden betaald. Hierbij moet bij elkaar worden opgeteld:

● Een donateur die meerdere keren gedurende het jaar doneert.
● Donaties van partners, bijvoorbeeld: donaties van je vader en zijn partner.

6 Als bedrijven of andere organisaties via lopenvoorlyme.nl aangeven dat zij sponsoren en eerst
een factuur willen ontvangen, wordt het toegezegde bedrag meteen opgeteld bij de donaties voor
het team. Als de organisatie niet betaald, ontvangt men een herinnering. Als men uiteindelijk toch
niet betaald, wordt dit bedrag van het aan de lymepatient uit te keren bedrag afgetrokken.

7 Indien blijkt dat een uitkering door het Lymefonds zonder rechtsgrond is verricht, dan is deze
betaling onmiddellijk opeisbaar door het Lymefonds en is een lymepatiënt gehouden het bedrag
op eerste aanzegging terug te storten.

8 Het Lymefonds is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet functioneren of niet
volledig functioneren van het externe betalingssysteem.

Aansprakelijkheid
1 Het Lymefonds behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen voor

onderhoud, aanpassing of verbetering. Het Lymefonds is nooit gehouden tot enige vergoeding
van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

2 Het Lymefonds is nimmer aansprakelijk voor schade (waaronder het mislopen van inkomsten) die
is ontstaan door het niet-of niet volledig functioneren van lopenvoorlyme.nl die derving van
inkomsten van een lymepatiënt tot gevolg hebben.

Slotbepalingen
1 Op deze overeenkomst en algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Indien

een geschil ontstaat, spannen beide partijen zich in om tot een minnelijke oplossing te komen.
Lukt dit niet, dan worden geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, naar de keuze van het
Lymefonds, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht anders
bepaalt.

2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze in onderlinge
overeenstemming en schriftelijk of per e-mail (info@lymefonds.nl) zijn vastgelegd.

3 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid
van de gehele algemene voorwaarden aan. Het Lymefonds zal het nietige, dan wel ongeldige
gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de
strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het
nietige of ongeldige gedeelte.
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