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Algemene voorwaarden bij toekenning 
 
Stichting SIDN fonds ondersteunt grensverleggende projecten die bijdragen aan de doelstellingen  
van het fonds, en die zich bevinden op het snijvlak van technologie en samenleving. 
 
Indien Stichting SIDN fonds naar aanleiding van een ontvangen aanvraag overgaat tot het toekennen 
van een financiële bijdrage, dan wordt dit vastgelegd in een overeenkomst tussen Stichting SIDN fonds  
en degene aan wie financiële ondersteuning wordt verleend. Deze algemene voorwaarden zijn van  
toepassing op die overeenkomst. 
 
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: 

o Degene aan wie financiële ondersteuning wordt toegekend, zal hierna worden vermeld als “Ontvanger”. 
o Naar de overeenkomst tussen Stichting SIDN fonds en Ontvanger zal hierna worden verwezen als 

“Toekenningsbrief” of “Overeenkomst”. 
o De financiële bijdrage van Stichting SIDN fonds zal hierna worden vermeld als “Bijdrage”. 
o Naar een aanvraag waaraan Stichting SIDN fonds heeft besloten financiële ondersteuning toe te 

kennen, zal hierna worden verwezen als “Project”. 
 

Toepasselijke voorwaarden 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. De toepasselijkheid van algemene 
voorwaarden van Ontvanger wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
Waar de toepasselijke voorwaarden onderling strijdig zijn, prevaleert hetgeen in het hiërarchisch hoger 
liggende document is opgenomen. Bij de vaststelling van de onderlinge verhoudingen wordt de volgende 
hiërarchie gehanteerd: 

o De inhoud van de Toekenningsbrief; 
o De algemene voorwaarden bij toekenning; 
o De inhoud van het aan de Toekenningsbrief gehechte aanvraagformulier. 

 

Betaling Bijdrage 
 

Tenzij in de Toekenningsbrief anders is overeengekomen, keert Stichting SIDN fonds bij Pioniers projecten 80% 
van de toegekende Bijdrage voor aanvang van het Project waarvoor de Bijdrage is toegekend uit. Bij Potentials 
projecten keert Stichting SIDN fonds 40% van de toegekende Bijdrage voor aanvang van het Project uit en 40% 
gedurende de looptijd van het Project. Het moment van deze tweede uitkering wordt door Ontvanger en 
Stichting SIDN fonds gezamenlijk vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de voortgang van het 
project. 
 
Stichting SIDN fonds keert de resterende 20% van de toegekende Bijdrage uit na ontvangst van de 
eindverantwoording, waar naar het oordeel van Stichting SIDN fonds voldoende uit blijkt dat Ontvanger de 
toegekende Bijdrage heeft besteed zoals overeengekomen. Ontvanger stuurt Stichting SIDN fonds om dit te 
kunnen beoordelen binnen 3 maanden na afronding van de activiteiten een eindverantwoording die minimaal 
uit de volgende documenten bestaat:  

o Inhoudelijke verantwoording waaruit blijkt dat de activiteiten zijn uitgevoerd zoals in het 
aanvraagformulier omschreven; en 

o Financiële verantwoording waarin de begroting en werkelijke kosten naast elkaar gepresenteerd zijn 
en verschillen van meer dan 20% helder zijn toegelicht. 
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Het recht tot uitkering van de resterende bijdrage vervalt, indien door Ontvanger niet aan bovenstaande 
voorwaarden is voldaan.  

 

Nadere informatie 
 

Stichting SIDN fonds heeft het recht om Ontvanger om nadere informatie te vragen, zowel gedurende de 
looptijd van het Project als na afronding van het Project in het kader van de hiervoor vermelde 
eindverantwoording. Als Stichting SIDN fonds om deze informatie vraagt, dan zal Ontvanger deze informatie 
binnen de door Stichting SIDN fonds gestelde termijn aan Stichting SIDN fonds ter beschikking stellen. 

 

Uitvoering project 
 

Ontvanger zal de van Stichting SIDN fonds ontvangen Bijdrage alleen besteden aan het Project waarvoor de 
bijdrage is toegekend, zoals in de aanvraag beschreven en vastgelegd in het Aanvraagformulier. 
 
Ontvanger start en voert de activiteiten in het kader van het Project uit zoals in de aanvraag beschreven en  
vastgelegd in het Aanvraagformulier.  
 
Ontvanger verplicht zich tot het voor eigen rekening en risico organiseren en uitvoeren van het Project zoals  
omschreven in de aanvraag en vastgelegd in het Aanvraagformulier op basis waarvan de Bijdrage is verleend.   
Tussen Stichting SIDN fonds en Ontvanger komt daarbij geen gezagsverhouding tot stand. 
 
Ontvanger streeft ernaar het Project waarvoor de Bijdrage bestemd is, op doelmatige en financieel 
verantwoorde en efficiënte wijze uit te voeren.  
 

Wijzigingen in Project 
 
Ontvanger meldt wijzigingen in inhoud, aanpak, planning en begroting zo spoedig mogelijk nadat deze 
wijzigingen bij Ontvanger bekend zijn aan Stichting SIDN fonds. Stichting SIDN fonds en Ontvanger zullen 
vervolgens in overleg treden over deze wijzigingen. 
Stichting SIDN fonds beslist uiteindelijk of deze wijzigingen aanleiding geven om haar Bijdrage te heroverwegen 
of de hoogte van de Bijdrage bij te stellen. 
 

Kennisdeling en communicatie 
 
Stichting SIDN fonds hecht grote waarde aan kennisontwikkeling, kennisdeling en samenwerking. In dat kader 
rust de volgende verplichting op Ontvanger:  
Ontvanger is bereid kennis uit het project met anderen te delen. Resultaten worden in principe gedeeld met de 
community middels bijvoorbeeld creative commons licentie of open source. 
 

Stichting SIDN fonds heeft het recht om, zonder dit af te stemmen met Ontvanger, toegekende Projecten te 
vermelden in al haar communicatiemiddelen, zoals website, nieuwsbrief, persbericht en social media, inclusief 
vermelding van gegevens van Ontvanger en het door Stichting SIDN fonds toegekende bedrag. 
 

Mogelijkheden en gevolgen beëindigen overeenkomst 
 
Stichting SIDN fonds verstrekt de Bijdrage aan Ontvanger onder de voorwaarde dat Ontvanger de afspraken 
met Stichting SIDN fonds op de juiste manier nakomt. Stichting SIDN fonds kan zonder gerechtelijke 
tussenkomst de Overeenkomst met Ontvanger -geheel of gedeeltelijk- beëindigen, indien naar het oordeel van 
Stichting SIDN fonds sprake is van de volgende situatie(s): 
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o Eén of meer van de overeengekomen afspraken worden niet, niet geheel of niet langer op de juiste 
manier nagekomen door Ontvanger; 

o De afgesproken activiteiten/doelstellingen worden niet of onvoldoende gerealiseerd. Hiervan is in 
ieder geval sprake als: 

- het Project niet binnen één jaar na het ondertekenen van de Toekenningsbrief is gestart; 
- het Project niet binnen de in de Toekenningsbrief overeengekomen termijn is gerealiseerd, 

tenzij nadere afspraken zijn gemaakt.  
- Ontvanger haar activiteiten staakt. 

o De Bijdrage die Stichting SIDN fonds heeft verstrekt, is niet (volledig) nodig of wordt gebruikt voor een 
ander doel dan omschreven in de Toekenningsbrief; 

o Er wordt faillissement, surseance van betaling of een schuldsanering van Ontvanger aangevraagd; 
o Er wordt beslag gelegd op een in de ogen van Stichting SIDN fonds belangrijk gedeelte van de activa 

van Ontvanger; 
o Stichting SIDN fonds raakt ná het moment van ondertekening van de Toekenningsbrief bekend met 

informatie of wetenswaardigheden (zoals jaarcijfers of een evaluatie) die Stichting SIDN fonds tot een 
ander besluit gebracht zou hebben, indien deze informatie eerder beschikbaar was geweest. 

 
In al deze situaties kan Stichting SIDN fonds eenzijdig, naar eigen keuze, de Toekenningsbrief beëindigen of de 
Bijdrage naar beneden aanpassen. Ook kan Stichting SIDN fonds (gehele of gedeeltelijke) restitutie verlangen 
van betalingen die al hebben plaatsgevonden. 
 

Overdracht, bezwaring en vervreemding rechten en verplichtingen 
 
Ontvanger zal de rechten en verplichtingen uit de Toekenningsbrief niet zonder schriftelijke toestemming van 
Stichting SIDN fonds aan derden overdragen, verpanden of op een andere wijzen bezwaren of vervreemden. 
 

Vrijwaring 
 
De uitvoering van het Project geschiedt geheel onder verantwoordelijkheid van Ontvanger. Ontvanger vrijwaart 
hierbij Stichting SIDN fonds voor alle mogelijke aanspraken van derden in het kader van de uitvoering van het 
Project en Ontvanger zal de door Stichting SIDN fonds opgelopen schade en gemaakte kosten volledig 
vergoeden. 
 

Overige bepalingen 
o 
Op de Toekenningsbrief tussen Stichting SIDN fonds en Ontvanger is Nederlands recht van toepassing. 
 
Voor geschillen tussen Stichting SIDN fonds en ontvanger is de burgerlijk rechter te Arnhem exclusief bevoegd. 
Partijen zullen in eerste instantie onderling tot een oplossing proberen te komen. 
 


