
Donateursreglement VRNL

A. donateur categorieën

Stichting Virtual Reality Nederland (VRNL, de Stichting) kent drie donateur categorieën:

categorie 1: Personal  (VR-enthusiasts)

 de jaarlijkse bijdrage is minimaal €25 per jaar of het resterende gedeelte per inschrijfdatum ervan.
 de naam en foto van de donateur worden indien mogelijk en gewenst op de website en geselecteerde 

uitingen van VRNL en partners vermeld. 
 ontvangt desgewenst nieuwsbrieven en korting op aanbiedingen van consumer VR hard- en software 

en VR-gerelateerde events, voor zover beschikbaar gesteld door de Stichting of partners. 

categorie 2:  Developer (startup jonger dan 24 maanden en onderwijs-, onderzoeks- of culturele instelling)

 de jaarlijkse bijdrage is minimaal €125 per jaar of het resterende gedeelte per inschrijfdatum ervan.
 naam en logo van de donateur worden indien mogelijk en gewenst op de website en geselecteerde 

uitingen van VRNL en partners vermeld. 
 ontvangt desgewenst nieuwsbrieven en korting op aanbiedingen van professionele VR hard- en 

software en VR-gerelateerde events voor zover beschikbaar gesteld door de Stichting of partners. 
 ontvangt 1 persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan minimaal 2 door of namens de Stichting 

georganiseerde netwerkbijeenkomsten per jaar, voor zover beschikbaar gesteld door de Stichting of 
partners.

 heeft het recht om zonder inschrijfkosten individueel of namens de organisatie 1 nominatievoorstel 
per jaar te leveren in de daarvoor bestemde categorieën van de Dutch VR Awards, indien deze door 
of namens de Stichting worden georganiseerd.

categorie 3: Business (overige bedrijven en instellingen)

 de jaarlijkse bijdrage is minimaal respectievelijk €250 voor MKB (tot 250 werknemers) en €500 
voor overige bedrijven en instellingen per jaar of het resterende gedeelte per inschrijfdatum ervan.

 naam en logo van de donateur worden indien mogelijk en gewenst op de website en geselecteerde 
uitingen van VRNL en partners vermeld.

 ontvangt desgewenst nieuwsbrieven en korting op aanbiedingen van professionele VR hard- en 
software en VR-gerelateerde events, voor zover beschikbaar gesteld door de Stichting of partners. 

 ontvangt 2 uitnodigingen, eventueel inclusief introducé, om deel te nemen aan minimaal 2 door of 
namens de Stichting georganiseerde netwerkbijeenkomsten per jaar, voor zover beschikbaar gesteld 
door de Stichting of partners.

 heeft het recht om zonder inschrijfkosten namens de organisatie 1 nominatievoorstel per jaar te 
leveren in alle categorieën van de Dutch VR Awards, indien deze door of namens de Stichting 
worden georganiseerd.

B. overige bepalingen
 donateurs onderschrijven de doelstellingen van de Stichting Virtual Reality Nederland en 

ondersteunen met hun donateurschap en deelname aan de door of namens VRNL georganiseerde 
evenementen en acties de uitvoering van het actuele beleidsplan.

 donateurs betalen de in gedeelte A. beschreven jaarlijkse bijdrage per kalenderjaar of gedeelte ervan. 
De jaarlijkse bijdrage dient binnen 30 dagen na aanmelding en uiterlijk op 31 december vooraf-
gaande aan het betreffende jaar te zijn voldaan.

 het donateurschap wordt automatisch verlengd, tenzij er uiterlijk 3 maanden van te voren (vóór 1 
oktober) schriftelijk of via het daarvoor bestemde on-line formulier is opgezegd.

 het is mogelijk om het donateurschap per overeenkomst voor meerdere jaren vast te leggen. De 
Stichting behoudt zich daarbij het recht voor de bepalingen in dit reglement per kalenderjaar te 
wijzigen. Bij verhoging van de minimale jaarlijkse bijdrage voor bestaande donateurs in de categorie
waar de donateur toe behoort, is deze gerechtigd om de overeenkomst per ingangsdatum van de 
wijziging te beëindigen, tenzij dit specifiek in de individuele overeenkomst anders is vastgelegd.

 alle bedragen zijn BTW-vrij.
 er kunnen geen andere rechten, bindingen of naamsvermeldingen betreffende de Stichting en de door

en namens haar georganiseerde evenementen en acties worden ontleend aan dit donateurschap dan 
waarin middels dit reglement in wordt voorzien.

dit reglement is opnieuw vastgesteld op 15 november 2016 door het bestuur conform de statuten van Stichting Virtual Reality Nederland


