
ALGEMENE VOORWAARDEN 
Regel 2: Verantwoordelijkheid |  wees zuinig op wat je krijgt en waar je gebruik van 

mag maken  

 

 

Door Business Friend te worden van de Cruyff Foundation, bent u akkoord gegaan met de algemene 

voorwaarden.  

1. U neemt in aanmerking: 

a. dat de Foundation tot doel heeft projecten en organisaties, zonder onderscheid te 

maken in nationaliteit, geslacht, religie en/of politieke opinie, te ondersteunen die 

tot doel hebben via spelactiviteiten, lichaamsbeweging en sportbeoefening het 

geestelijk en lichamelijk welzijn van jongeren te bevorderen. De Foundation heeft 

daarbij een bijzondere belangstelling voor projecten en organisaties die de belangen 

van geestelijk en lichamelijk gehandicapten vertegenwoordigen; 

b. dat de Foundation met geselecteerde ondernemingen samenwerkt vanuit een 

partnership gedachte, die inhoudt dat partijen elkaar (pro)actief steunen bij het 

bereiken van wederzijdse doelstellingen. Deze ondernemingen ondersteunen de 

Foundation financieel en/of anderszins; 

c. dat u de wens heeft om zich als Business Friend te verbinden aan de Foundation en 

een verplichting aangaat zoals beschreven in artikel 2;  

 

2. De Business Friend stelt aan de Johan Cruyff Foundation de in het inschrijfformulier 

aangegeven jaarlijkse bijdrage van €1.400 (exclusief btw) ter beschikking, ter ondersteuning 

van het algeheel gedachtegoed en werk van de Foundation. 

 

3. De Cruyff Foundation stelt aan de Business Friend ter beschikking:  

a. Merkassociatie met de Cruyff Foundation en haar projecten; 

b. Het Business Friend-beeldmerk; 

c. Naamsvermelding op de Cruyff Foundation website; 

d. Een communicatietoolkit om het donateurschap uit te dragen; 

e. Een 14-regelbord (in taal naar keuze);  

f. Toegang tot de besloten Cruyff Foundation & Partners LinkedIngroep 

g. Twee kaarten voor de Johan Cruijff Schaal 

h. Eerste recht voor inschrijven van een Business Team 14K Run 

i. Uitnodiging voor de Open Dag 

j. Uitnodiging voor de Cruyff Foundation Partnermeetings 

 

4. Duur en beëindiging 

a. Het donateurschap treedt in werking na ontvangst van betaling en wordt aangegaan 

voor de duur van tenminste één jaar. 

b. Het donateurschap wordt elk jaar automatisch met een jaar verlengd. Mocht de 

Business Friend het donateurschap willen beëindigen, dan moet dit met een termijn 

van minimaal twee maanden voor het einde van het huidige donateurschap.  
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c. De Cruyff Foundation mag op elk moment het donateurschap wijzigen en/of 

beëindigen in het geval de Business Friend op basis van artikel 1 niet passend of 

tegenstrijdig bevonden wordt of andere bezwaren heeft; 

 

5. Betaling 

De bijdrage wordt jaarlijks gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen.  

 

6. Gebruik intellectuele eigendommen 

a. De Business Friend gebruikt uitsluitend het Business Friend-logo in haar 

communicatie uitingen; 

b. De Business Friend houdt zich aan de communicatierichtlijnen zoals opgesteld in de 

communicatietoolkit; 

c. De Business Friend verklaart dat zij er mee bekend is dat de door de Foundation aan 

haar verleende communicatie-uitingen zich tot die tekens beperkt en zich 

uitdrukkelijk niet uitstrekt tot het gebruik van de naam en het portret van Johan 

Cruijff, alsmede niet tot het gebruik van enig aan hem of aan hem gelieerde 

ondernemingen toebehorende (intellectuele eigendoms) rechten, zoals auteurs-, 

merk- en/of handelsnaamrechten; 

d. De Business Friend verklaart verder nimmer direct of indirect (bijvoorbeeld door 

toespelingen) in verband zal brengen met de persoon Johan Cruijff, tenzij hierover 

tussen (het management van) Johan Cruijff en de Business Friend voorafgaand en 

schriftelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt en de Cruyff Foundation hiervan 

schriftelijk in kennis is gesteld; 

e. De Business Friend en de Cruyff Foundation zullen elkaar onmiddellijk schriftelijk in 

kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een (vermeende) 

inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de 

Onderscheidingstekens of daarmee overeenstemmende tekens. De Foundation is 

gerechtigd, doch niet verplicht verweer te voeren of rechtsmaatregelen te nemen 

tegen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen over een dergelijke 

aanspraak; 

f. Bij beëindiging van het lidmaatschap, op welke wijze dan ook, zal de Business Friend 

onmiddellijk elke communicatie-uiting en associatie met de Cruyff Foundation staken 

en gestaakt houden; 
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