
 

 

 

 

 

 



Voorwaarden voor donaties en deelname 

Met deze actie zamelen wij geld in voor de noodlijdende horeca in deze lastige tijd. Super dat jij jouw 

geliefde Horeca hiermee wilt helpen!                             Hieronder een korte uitleg van de actie. 

Met jouw donatie / aanmelding ga je akkoord met deze opzet en de genoemde voorwaarden. 

De actie werkt als volgt: 

• Steun de Horeca Groot Venlo (SHGV) is een open actie: iedereen die zijn/haar Horecazaak 

een warm hart toedraagt kan meedoen. Alle aangemelde Horeca komen in aanmerking voor 

deze extra steun van hun gasten. Voorbeeld : jij bezoekt in Vastelaovestiëd 4 Horecazaken en 

besteed die dag €100, dan kun je de horecazaak waar je eventueel heen zou gaan ieder €25,- 

overmaken 

• Met deze actie kun je een donatie ter waarde van (€ 10,- / € 25,- / € 50,- / € 100,-) 

overmaken. Je krijgt hier geen drankjes of hapjes voor terug, maar je helpt jouw Horeca hier 

enorm mee in deze lastig tijd! 

• Doneren gaat via iDeal. De betalingen worden verzorgd door Mollie, SHGV en de 

Notaris. Alle donaties worden door de stichting beheerd en na afloop aan de deelnemende 

horeca uitgekeerd. 

• Na afloop van de actie draagt Stichting SHGV er zorg voor dat de opbrengst wordt 

uitgekeerd aan jullie toegekende zaak. 

• SHGV zorgt voor de hosting van de website, online betalingen, administratie en promotie 

van de hele actie, geheel kosteloos. Wij hebben geen winstoogmerk, we doen het geheel 

belangeloos. 

• 5% van de totale ingekomen donaties gaat naar de aangemelde sportkantines in Groot 

Venlo, zodat we indirect deze ook steunen als een goeddoel. Sportkantines staan dus niet 

vermeld op de site, maar ontvangen een deel van de donaties, mits ze zich bij SHGV hebben 

aangemeld en een retourbevestiging hebben ontvangen. Aanmelden kan tot vrijdag 5 

februari 2020. 

• De actie wordt georganiseerd door SHGV. Horecazaken moeten zich zelf aan te melden, wij 

zorgen ervoor dat uw zaak op de site geplaatst wordt onder de balk van het stadsdeel waarin 

uw zaak gevestigd is.    Aanmelden kan tot vrijdag 5 februari 2020. 

Deelname Horecazaken kan alleen als: 

• Uw horeca in een van de genoemde stadsdelen ligt van groot Venlo :   Arcen,Lomm, 

Velden, Venlo, Tegelen, Steyl, Belfeld, Blerick, Boekend en Hout Blerick. 

• U vóór 14 Oktober 2020 een Exploitatievergunning bezit 

• U in aanmerking komt voor een NOW regeling 

• Uw KvK nr. klopt en bankrekening ook uw zakenrekening is 

• Het bestuur neemt het voorrecht dit te controleren en bij fraude de desbetreffende 

onderneming niet te laten deelnemen. 



 


