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Wij zijn Theatergroep Renaissance, een theatergroep in Den Helder welke op 1 april 2018 het levenslicht zag. 
 
Onze theatergroep is vol in ontwikkeling met als doel alles in eigen beheer te produceren. Hierbij kun je denken aan: eigen decorbouw, eigen licht- & 
geluidsinstallatie, eigen schrijvers, eigen PR-afdeling etc. 
 
Om dit te bewerkstelligen is elk klein beetje hulp meegenomen en zijn wij op zoek naar donateurs, de zogeheten “Vrienden Van Renaissance” 
(particulier) en “Sponsors Van Renaissance” (zakelijk). 
 
Dit zijn de mogelijkheden voor bedrijven: 

1. Een eenmalige donatie is mogelijk vanaf €25,00. 
 

2. Je kunt je als “Sponsor Van Renaissance” aanmelden voor minimaal 1 jaar middels diverse pakketten: 
 

• BRONS: €15,00 per maand óf €150,00 per jaar. 
Hiervoor ontvang je: 

o Twee e-tickets voor onze eerstvolgende voorstelling* 
o 10% korting op elke extra bestelde e-ticket* 
o Naam/logo van het bedrijf op diverse (social)media uitingen, programmaboekje(s) etc. 
 

• ZILVER: €20,00 per maand óf €200,00 per jaar. 
Hiervoor ontvang je: 

o Drie e-tickets voor onze eerstvolgende voorstelling* 
o 20% korting op elke extra bestelde e-ticket* 
o Naam/logo van het bedrijf op diverse (social)media uitingen, programmaboekje(s) etc. 
 

• GOUD: €25,00 per maand óf €250,00 per jaar. 
Hiervoor ontvang je: 

o Vier e-tickets voor onze eerstvolgende voorstelling* 
o 30% korting op elke extra bestelde e-ticket* 
o Naam/logo van het bedrijf op diverse (social)media uitingen, programmaboekje(s) etc. 

 
• PLATINA: Bedrag is zelf te bepalen vanaf €30,00 per maand óf vanaf €300,00 per jaar 

Hiervoor ontvang je: 
o Vier e-tickets voor onze eerstvolgende voorstelling. 
o 50% korting op elke extra e-ticket* 
o DVD-registratie van de bezochte voorstelling** 
o Naam/logo van het bedrijf op diverse (social)media uitingen, programmaboekje(s) etc. 

 
Je kunt er voor kiezen om een bepaald percentage van het ingelegde bedrag ten goede te laten komen aan “Zorg Aan Zee Hospice” te Den Helder. 
 
* Zolang de voorraad strekt. Niet in combinatie met andere aanbiedingen/acties. 
** Indien aanwezig of zolang de voorraad strekt.   
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Donatieovereenkomst Sponsors Van… 
 
 

In te vullen door Theatergroep Renaissance: 

Donateursnummer:  Aanmelddatum:  
 

 
Bedrijfsnaam:  

Adres:  
Postcode:  Plaatsnaam:  

Telefoonnummer:  
E-mailadres:  

KvK-nummer:  BTW-nummer:  
 

Contactpersoon:  Functie:  
Telefoonnummer:  Mobiel nummer:  

E-mailadres:  
 

Donatiepakket:  BRONS  ZILVER  GOUD  PLATINA 
   Bedrag: € 

Betalingstermijn:  Maandelijks  Jaarlijks  
 

 

Dit percentage van bovengenoemd ingelegd donatiebedrag wil ik periodiek 
ten goede laten komen aan “Zorg Aan Zee Hospice” te Den Helder: 

 0%  25% 
 10%  50% 

 
 

Na ondertekening gaat men akkoord met de Algemene Voorwaarden voor “Vrienden & Sponsors van Renaissance” en de privacyverklaring welke 
beide zijn bijgevoegd. 
 

 
Plaats:  Datum:  

 
Dit document dient door 2 gemachtigden ondertekend te worden: 

Naam 1:  Naam 2:  
Mobiel nummer**:  Mobiel nummer**:  

    
Handtekening: 

 

Handtekening: 

   
  

  
 

Je kunt jouw aanmelding op twee manieren verzenden: 
1 Per e-mail:  

 
- Scan het aanmeldformulier en de 

incassomachtiging in. 
- Mail het ondertekend naar:  

donateurs@theatergroeprenaissance.nl 

2 Per post: - Stuur het aanmeldformulier en, indien 
nodig, de incassomachtiging ondertekend 
op naar: 

                 Theatergroep Renaissance 
                 t.a.v. Sponsors Van Renaissance 
                 Gorterstraat 21 
                 1781 PR  DEN HELDER 

 

** Word gebruikt voor digitale ondertekening  
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Zakelijke Europese incasso 
Doorlopende (business-to-business) machtiging 

 

 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 

Theatergroep Renaissance 
om zakelijke doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend 
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
Theatergroep Renaissance 
Deze machtiging is uitsluitend bedoeld voor zakelijke incassotransacties tussen bedrijven. Na afschrijving heeft u geen recht om het bedrag terug 
te laten boeken. U heeft wel het recht om uw bank te vragen het bedrag niet af te schrijven van uw rekening. U kunt dit doen tot en met de dag 
waarop de afschrijving zou plaatsvinden. 
 
LET OP! Uw bank mag de zakelijke Europese incasso alleen van uw rekening afschrijven als u de machtiging gegevens heeft geregistreerd bij uw 
bank. Informeer bij uw bank hoe u dit kunt doen. 
 

 

 
1. Gegevens van de machtiging 

Naam incassant: Theatergroep Renaissance 

Adres: Gorterstraat 21 

Postcode: 1781 PR Plaatsnaam: Den Helder 
Land: Nederland 

Incassant ID: NL72INGB0008218116 

Kenmerk machtiging: (in te vullen door Theatergroep Renaissance) 

Reden betaling: Periodieke donatie “Sponsors Van Renaissance” 
 

2. Eigen gegevens 
Bedrijfsnaam:  

Adres:  

Postcode:  Plaatsnaam:  

Land:  

Ten laste van IBAN:  BIC*:  
 

3. Ondertekening 
Plaats:  Datum:  

 

Dit document dient door 2 gemachtigden ondertekend te worden: 

Naam 1:  Naam 2:  
    

Handtekening: 

 

Handtekening: 

 
  

  

  
 
* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN 
** Word, indien van toepassing, gebruikt voor digitale ondertekening  
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Algemene Voorwaarden 
voor “Vrienden & Sponsors van Renaissance” 
Geldig vanaf 1 februari 2023 
 
Artikel 1:  Definities: 

1.1 Theatergroep Renaissance: informele vereniging, gevestigd te Den Helder. 
1.2 Donateur: zij, die door het bestuur als donateur is toegelaten d.m.v. aanmelding als “Vriend/Sponsor van 

Renaissance”. Een donateur heeft geen stemrecht m.b.t. bestuurlijke besluiten. 
1.3 Aanmelding: het, bij interesse via de website, aanmelden bij Theatergroep Renaissance als “Vriend/Sponsor van 

Renaissance”. Dit is nog géén officiële donatieovereenkomst. 
1.4 Donatieovereenkomst: overeenkomst tussen Theatergroep Renaissance en donateur voor (on)bepaalde tijd hetzij 

digitaal ondertekend, hetzij schriftelijk ondertekend. 
 
Artikel 1: Donatieovereenkomst 

1.1 De overeenkomst tussen Theatergroep Renaissance en “Vrienden van…/Sponsors  
van…”, hierna te noemen: donateur(s), is definitief wanneer de volgende documenten ondertekend zijn ontvangen door 
Theatergroep Renaissance:: 
• De donatieovereenkomst voor maandelijkse of jaarlijkse donatie. 
• Indien gekozen voor automatische betaling: SEPA-incassomachtiging. 

1.2 De overeenkomst tussen Theatergroep Renaissance en donateur is mogelijk: 
1.2.1 digitaal door aanmelding via de website en vervolgens: 

• digitale ondertekening donatieovereenkomst. 
• digitale ondertekening SEPA-incassomachtiging. 

1.2.2 Door middel van het, op papier, invullen van de donatieovereenkomst en  
vervolgens: 
• Het, op papier, ondertekenen van de donatieovereenkomst. 
• Het, op papier, invullen en ondertekenen van de SEPA-incassomachtiging. 

1.3 De overeenkomst tussen Theatergroep Renaissance en donateur is voor minimaal één jaar na de eerste betaaldatum 
en ondertekening van documenten zoals benoemd in artikel 1.2.1 en 1.2.2. 

1.4 Donatieovereenkomst loopt stilzwijgend door tot wederopzegging. 
1.5 Voor eenmalige donaties is: 

• Een overeenkomst niet van toepassing. 
• Een SEPA-incassomachtiging niet van toepassing. 

 
Artikel 2: Betalingen 
  2.1 Je bent als donateur verplicht de betaling aan Theatergroep Renaissance, voor de  

afgesproken periode, na te komen. 
2.2 2.2.1 Eenmalige sponsoring is (anoniem) mogelijk via doneeractie.nl 

2.2.2 Periodieke betalingen worden gedaan middels automatische incasso. Automatische incasso’s worden altijd 
op of rond de eerste dag van een nieuwe periode gedaan. 

2.3 Indien een automatische incasso mislukt volgen de volgende stappen: 
2.3.1 10 dagen na factuurdatum: 1e herinnering 
2.3.2 17 dagen na factuurdatum: 2e herinnering 

• Het donatiecontract word “bevroren”. 
• Je kunt vanaf dit moment geen gebruik meer maken van de donateurs voordelen. 

2.3.3 24 dagen na factuurdatum: ingebrekestelling 
2.3.4 38 dagen na factuurdatum: overdracht naar incassobureau 

• Het donatiecontract word beëindigd. 
• Het totaal verschuldigde bedrag dient alsnog voldaan te worden. 

2.4 Reeds aan ons overgemaakte bedrag(en) is/zijn niet terug te vorderen. 
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Artikel 3: Kortingen en voordelen 
 3.1 Eventuele kortingscodes en/of gratis e-ticket(s) voor één van onze voorstellingen  

ontvang je binnen 7 dagen na ontvangst van de gedane betaling. 
3.2 Indien punt 2.3.2 van toepassing worden, na bevriezing van de donatieovereenkomst, alle kortingscodes en/of e-

tickets geblokkeerd. 
 
Artikel 4: Opzegging 

4.1 Opzegging van de donatieovereenkomst is mogelijk indien schriftelijk met inachtneming van een opzeggingstermijn 
van ten minste vier (4) weken. 

4.2 Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt de overeenkomst door tot het einde van het volgende 
contractperiode. 

 
Artikel 5: Slotbepaling 

5.1 Het bestuur van Theatergroep Renaissance is bevoegd de Algemene Voorwaarden voor “Vrienden & Sponsors van 
Renaissance” tussentijds te wijzigen cq aan te vullen.  

5.2 Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, dan laat 
dat de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Het bestuur en donateur zullen alsdan in overleg treden, 
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt 
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht genomen. 
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Privacyverklaring 
Geldig vanaf 1 juli 2019 
 
Theatergroep Renaissance is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
 
Contactgegevens 

• https://www.theatergroeprenaissance.nl 
• Gorterstraat 21 
• 1781 PR Den Helder 
• +316 28 234 498 

 
Persoonsgegevens die wij verwerken 

Theatergroep Renaissance verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons 
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Geboorteplaats 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Bankrekeningnummer (IBAN) 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Theatergroep Renaissance kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken: 
• Gegevens van personen jonger dan 18 jaar 

 
Onze website heeft niet de bedoeling om gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Maar wij kunnen niet de leeftijd 
van onze websitebezoekers controleren.  Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder hun toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw 
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, geef dat dan aan ons door via 
privacy@theatergroeprenaissance.nl Dan verwijderen wij deze informatie. 

 
Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 

Theatergroep Renaissance verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: 
• Wij voeren een overeenkomst met u uit. 
• Wij zijn dat wettelijk verplicht. 
• Wij hebben daarvoor uw toestemming. 
• Wij hebben een gerechtvaardigd belang. 
 

Theatergroep Renaissance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
• Zodat wij de administratie van uw lidmaatschap kunnen doen. 
• Zodat wij betalingen kunnen verwerken in onze administratie. 
• Zodat wij nieuwsbrieven, mailings en/of folders kunnen versturen. 
• Zodat wij u kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
• Zodat wij u kunnen informeren over nieuwe en veranderde diensten en producten. 
 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Theatergroep Renaissance neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit, bijvoorbeeld een medewerker 
van de ledenvereniging.  
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Hoelang we persoonsgegevens bewaren 
Theatergroep Renaissance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens 
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

• Gegevens online aankopen e-tickets: bewaartermijn tot maximaal 1 maand na desbetreffende voorstelling waar de e-ticket voor 
aangekocht is. 

• Gegevens online aankopen sponsoring: bewaartermijn tot maximaal 1 maand na beëindiging van de sponsoringsperiode. 
• Gegevens inschrijving Theatergroep Renaissance: bewaartermijn tot maximaal 1 jaar na uitschrijving bij Theatergroep Renaissance. 

 
Delen van persoonsgegevens met andere partijen 

Theatergroep Renaissance deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te 
voeren en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij 
een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat uw gegevens even goed beveiligd zijn als bij ons. Theatergroep Renaissance blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

 
Daarnaast verstrekt Theatergroep Renaissance uw persoonsgegevens alleen aan andere partijen met uw nadrukkelijke en schriftelijke 
toestemming of wanneer dit onderdeel is van de overeenkomst. 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Theatergroep Renaissance gebruikt cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website 
wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hiervoor heeft de ledenvereniging een aparte cookieverklaring, deze 
kunt u vinden op onze website.  

 
Recht op inzien, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen en te vernietigen. Daarnaast heeft u het 
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door de ledenvereniging. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt ons vragen om de persoonsgegevens 
die wij van u in een computerbestand hebben, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, gegevensoverdraging e.d. van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw 
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@theatergroeprenaissance.nl. Om er zeker van te zijn 
dat u het verzoek zelf heeft gedaan, bellen wij u om dit na te vragen en uw identiteit te controleren. Dit om uw privacy te beschermen. We 
reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar binnen vier weken.  

 
U kunt ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit  
Persoonsgegevens. 
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Theatergroep Renaissance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet 
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via 
privacy@theatergroeprenaissance.nl 

 
Aanpassen privacyverklaring  

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie staat op onze website. 
 
 


