Deelname Goede Doelen Organisatie (GDO) aan Grote Clubactie
GCA-A. Aanmelding en registratie van de deelnemende Goede Doelen Organisatie (GDO)
Een GDO is elke organisatie die actief is op het gebied van sport en lichamelijke vorming, cultuur, het
maatschappelijk welzijn, volksgezondheid, humanitaire hulpverlening en het natuurbehoud. Een GDO
kan zich als te begunstigen GoedeDoelenOrganisatie aanmelden bij de Nationale Grote Clubactie
door het correct invullen van een formulier via de website. De aanmelding door de GDO is gratis.
Na aanvaarding door de Nationale Grote Clubactie van de GDO als te begunstigen GDO (“de
accreditatie”) ontvangt de GDO een bevestiging van registratie. Met behulp van een inlogfaciliteit
kan de GDO vervolgens jaarlijks de loterijloten bestellen. Deze unieke inloggegevens worden
eenmalig verstrekt en de GDO is zelf verantwoordelijk voor juist en zorgvuldig gebruik en
verstrekking van deze gegevens. De Nationale Grote Clubactie kan aan de GDO aanvullende
informatie verzoeken in verband met de accreditatie. De Nationale Grote Clubactie behoudt zich het
recht voor een GDO niet te accrediteren of een accreditatie te ontnemen. Door het indienen van een
aanmeldingsformulier verklaart de GDO akkoord te gaan met het deelnemersreglement en de
privacy voorwaarden van de Grote Clubactie en zal zij de regels en voorwaarden in acht te nemen
zoals opgenomen in de Wet op de Kansspelen en de verleende vergunning.

GCA-B. Kosten incasso, verzending en verkoopmaterialen
Bij deelname aan de Grote Clubactie met de verkoopmethode éénmalige machtiging en/of online
lotenverkoop wordt per uitgevoerde incasso € 0,09 in rekening gebracht. Daarnaast worden kosten
in rekening gebracht voor verkoopmaterialen (verkoopboekjes) en verzendkosten.
Tevens kunnen bankkosten in rekening worden gebracht voor een toegekende melding onterechte
incasso (MOI). De bank brengt hiervoor € 55 in rekening bij de incassant. Meldingen onterechte
incasso worden alleen toegekend indien er niet tijdig (binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht bij
de bank) een juiste machtiging kan worden overlegd. Indien de GDO niet binnen 14 dagen een juiste
machtiging kan overleggen aan de Nationale Grote Clubactie/de bank, dan zullen de kosten van een
toegekende melding onterechte incasso voor rekening komen van de GDO. De Nationale Grote
Clubactie zal deze kosten van een toegekende melding onterechte incasso verrekenen met de
afdracht aan de GDO.

GCA-C. Opzegging deelname door de GDO
Annulering van deelname en bestellingen vindt uitsluitend schriftelijk (per e-mail of post) plaats.
Annulering tot twee weken voor start van de actie is kosteloos. Bij annulering binnen twee weken
van de start van de actie wordt € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Dit ter
tegemoetkoming voor reeds gemaakte kosten door De Nationale Grote Clubactie. Annulering na 1
oktober van enig jaar is niet mogelijk. De startdatum van de Grote Clubactie wordt vermeld op onze
website www.clubactie.nl.

GCA-D. Overeenkomst GDO
Na aanmelding en registratie kan de GDO met behulp van de inlogfaciliteit via de website
www.clubactie.nl loten en/of verkoopmateriaal bestellen. Door het invullen en verzenden van het
bestelformulier verklaart de GDO dat deze van dit reglement kennis heeft genomen en dat dit
reglement van toepassing is op de tot stand te brengen overeenkomst. De bestelling kan uitsluitend
worden gewijzigd of geheel geannuleerd tot twee weken voor de start van de Grote Clubactie. Het
doen of wijzigen van bestellingen, het zorgvuldig omgaan met inloggegevens, alsmede het wijzigen
van clubgegevens is een verantwoordelijkheid van de coördinator van de club. De GDO mag niet
eerder met de lotenverkoop (laten) beginnen dan tegelijk met de landelijke start van de Nationale
Grote Clubactie. De Nationale Grote Clubactie is gerechtigd tot het treffen van maatregelen tegen de
GDO ingeval van overtreding.

