
 

 

 

 

 

Actievoorwaarden Juliana Kinderziekenhuis 

 

Voorwaarden acties & evenementen voor het Juliana Kinderziekenhuis 

Super dat je in actie wilt komen voor het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ)! Neem voordat je start de 
onderstaande actievoorwaarden goed door. 
 

Actievoorwaarden voor het organiseren van een evenement of actie 

 We zijn iedereen die een actie of evenement voor het JKZ organiseert ontzettend 
dankbaar. Het Juliana Kinderziekenhuis streeft naar kwalitatief hoogwaardige, goed 

toegankelijke en vernieuwende zorg voor het zieke en bedreigde kind. Wij vinden het 

belangrijk dat het kind en de ouders in een veilige omgeving wordt geholpen. Om het 
verblijf zo prettig mogelijk te maken, heeft het JKZ geld nodig. Daarom vinden we het 

ontzettend fijn dat jij ons wilt helpen. 
 Om ervoor te zorgen dat jouw actie of evenement aansluit op onze missie en 

doelstellingen, hanteren we de volgende actievoorwaarden: 

o Jouw actie of evenement sluit aan bij onze doel: geld ophalen voor het Juliana 
Kinderziekenhuis. Daarnaast vinden wij acties die de schending van kinderrechten 

en/of in conflict zijn met het doel niet gepast.  
o Je bent transparant over eventueel gemaakte kosten en over het bedrag dat je 

met de actie of het product afdraag aan het JKZ. De financiële afdracht vindt 

plaats binnen 2 weken na het eindigen van je evenement/actie. 
o Zodra je je actie hebt voltooid stort je de opbrengst op jouw eigen actiepagina. 

o Wanneer je iets wilt communiceren over de afdracht of de donatie aan het JKZ, 
denk er dan aan dat de boodschap helder en transparant is; hoe je het JKZ steunt 

en hoe de donatie tot stand komt. Bijvoorbeeld: “X euro van je inschrijfgeld 
doneren wij aan het Juliana Kinderziekenhuis”. Of: “Per verkocht product doneren 

wij X% van de verkoopprijs aan het Juliana Kinderziekenhuis”. Indien je twijfelt 

over de wijze waarop je over de afdracht communiceert, neem dan contact met 

ons op via actieJKZ@hagaziekenhuis.nl  
o We hebben een actielogo ontwikkeld, zodat je eenvoudig kunt communiceren dat 

de actie of het evenement vóór het JKZ wordt georganiseerd. Oftewel het Juliana 

Kinderziekenhuis is de begunstigde. Het actielogo mag niet worden bewerkt en het 

gebruik ervan is uitsluitend toegestaan met onze voorafgaande toestemming via 

actieJKZ@hagaziekenhuis.nl.  
o Alle uitingen met betrekking tot het JKZ en uitingen waarin het actielogo wordt 

afgebeeld, moeten vooraf schriftelijk door ons worden goedgekeurd via 

actieJKZ@hagaziekenhuis.nl. Dit omdat wij hierin zorgvuldig te werk gaan.  

o Je organiseert een actie of evenement volledig op eigen risico. Het Juliana 
Kinderziekenhuis is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) 

(toekomstige) schade die jij lijdt en/of mocht lijden in verband met jouw 
evenement of actie en al hetgeen dat daaruit voortvloeit. Je vrijwaart het JKZ van 

alle aanspraken van derden die verband houden met jouw evenement of actie. De 

vrijwaring heeft mede betrekking op alle (toekomstige) schade en/of kosten die 
een andere partij in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt. 

o Door het organiseren van jouw evenement of actie geef je het JKZ toestemming je 
gegevens te gebruiken voor communicatie- en/of wervingsdoeleinden. 
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Algemene voorwaarden 

 Sommige acties/evenementen kunnen afgewezen worden op grond van ‘ongeschikt voor 
het Juliana Kinderziekenhuis’. Dit is aan het JKZ om dit te bepalen.  

 Het JKZ zal met grote zorgvuldigheid je persoonsgegevens verwerken conform ons privacy 
statement.  

 Afhankelijk van de impact en/of de grootte van je actie of evenement stellen wij een 
overeenkomst met je op. 
 

Tips 

 Een (persoonlijke) motivatie waarom je hebt gekozen voor het JKZ is voor je klanten & 

relaties, of voor je familie, vrienden en collega’s erg inspirerend om te lezen. Op 
www.julianakinderziekenhuis.nl vind je meer informatie over het werk van het JKZ. 

 Indien je foto’s of teksten van anderen wilt gebruiken, denk er dan aan om toestemming 

te vragen aan de fotograaf, de mensen die op de foto staan en/of de auteur van de tekst. 
Dit in verband met intellectuele eigendomsrechten. 

 Indien je promotiemateriaal ophangt in openbare ruimtes, vergeet dan niet om, indien 
nodig, daar toestemming voor te vragen. 
 

Overige bepalingen 

 Roken: het JKZ is een rookvrij ziekenhuis en wil vanwege haar anti-rookbeleid nooit in 

verband worden gebracht met de tabaksindustrie. Je betrekt binnen het kader van je 
activiteiten dan ook geen organisaties opererend in de tabaksindustrie. Ook probeer je 

jouw actie/evenement als niet-roken activiteit neer te zetten. 
 Alcohol: JKZ is een kinderziekenhuis. Zorg dat jouw actie/evenement niet een zuipfestijn 

wordt.  

 Daarnaast beoordeelt het JKZ naar de intenties van de organisatoren van een actie en 
verzekert zich van de integriteit van de opzet van een actie.  

 Het JKZ is een kinderziekenhuis waar kinderen kunnen liggen die zeer vatbaar zijn voor 
ziektes. Daarom kan het JKZ gebruikte en/of gemaakte knuffels/speelgoed helaas niet in 
ontvangst nemen.  

Mocht jouw actie/evenement niet voldoen aan bovenstaande bepalingen, kan het voorkomen dat 
er geen gehoor gegeven wordt aan jouw actie.  

 

Promotiematerialen  

Het JKZ heeft geen promotiemateriaal beschikbaar, maar stelt creativiteit zeer op prijs. Dus maak 
je eigen donatiebox, een leuk Facebookbericht of een eigen ontworpen foto.  

 

Contact  

Wil je iets vragen of bespreken, stuur dan een mail naar actiejkz@hagaziekenhuis.nl.  
Meer informatie over het JKZ vind je op www.julianakinderziekenhuis.nl    

 

Hartelijk dank en veel succes bij de organisatie van je actie of evenement!  
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