
 

Algemene Voorwaarden voor de podcast Het Zwanemeer 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op donaties aan de podcast Het Zwanemeer, onderdeel van 

eenmanszaak De Spektakel Makker. De Engelse vertalingen zijn indicatief en er kunnen geen rechten 

aan verleend worden. De Nederlandse tekst is bindend.  

U doneert een vrij bedrag aan de podcast Het Zwanemeer. De Spektakel Makker is een eenmanszaak 

en eigendom van de podcast Het Zwanemeer en website http://www.zwanemeerpodcast.nl. De 

Spektakel Makker is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, KVK-nummer 

56903995.  

Donaties worden uitgevoerd door betalingspartner Mollie. Informatie en algemene voorwaarden 

van Mollie zijn te vinden op https://www.mollie.com.   

Rechten en plichten van De Spektakel Makker  

Elke betaling die via http://www.zwanemeerpodcast.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig 

ten goede aan het maken van de podcast Het Zwanemeer. De Spektakel Makker is volledig vrij in het 

bestemmen van online donaties. Restitutie van de donatie(s) is niet mogelijk.  

Rechten en plichten van donateur  

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen. Om een donatie te doen dient de donateur 

de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht diens naam en identiteit correct op 

te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en 

zeggenschap heeft.  

Privacy  

De Spektakel Makker verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming 

met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften. De persoonsgegevens worden door De Spektakel 

Makker verwerkt ten behoeve aan het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, 

alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.  

Juridisch  

Op uw donatie(s) en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.  

 

Laatst bijgewerkt: 27 juli 2022. 
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Terms and conditions for the podcast Het Zwanemeer 

 

These terms and conditions apply to donations made to the podcast “Het Zwanemeer”, part of the 

business De Spektakel Makker. The English translations are indicative and no rights can be derived 

from them. The Dutch text is binding.  

You will make a donation to the podcast Het Zwanemeer. De Spektakel Makker is a sole 

proprietorship and owner of the podcast and website http://www.zwanemeerpodcast.nl. De 

Spektakel Makker is registered to the Dutch Chamber of Commerce (KVK) in Leeuwarden, 

registration number (KVK-number) 56903995.  

Donations are processed by payment partner Mollie. Mollie’s information and terms & conditions 

can be found on https://www.mollie.com.  

Rights and obligations for De Spektakel Makker  

All payments which are made by a donator on http://www.zwanemeerpodcast.nl are made in full to 

the podcast Het Zwanemeer. De Spektakel Makker is free to allocate donations. Restitution for 

donation(s) are not possible.  

Rights and obligations for the donator  

The donator cannot derive any rights from a donation. To make a donation the donator must have 

reached the age of 16. The donator must correctly provide their name and identity. The donator will 

make the donation with means they are allowed to control.  

Privacy  

De Spektakel Makker processes the data provided by the donator in accordance with all applicable 

legal requirements. The personal data are processed by De Spektakel Makker for the purpose of 

settling donations as referred to in these terms and conditions, as well as to comply with legal 

obligations.  

Juridical  

On your donation(s) and these terms and conditions, Dutch law applies exclusively.  
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