
Het antwoord hierop is JA!

Kunnen wij een gratis 

donatiemodule op onze 

website inzetten?



Veel goede doelen zoeken contact met ons met de vraag of er 
inderdaad gebruik gemaakt kan worden van een gratis online do-
natiemodule. Het antwoord hierop is dat dit inderdaad het geval 
is. Stichting GeefGratis biedt als enige partij in Nederland een 
online donatiemodule zonder abonnementskosten. Doordat alle 
goede doelen in Nederland volledig gratis gebruik kunnen maken 
van een online donatiemodule kan men er van verzekerd zijn dat 
er geen financiering van websites of donatiemodules via gedo-
neerde bedragen van particulieren plaatsvindt. Er is dus GEEN 
sprake van een investering die eerst terugverdiend moet worden 
door een goed doel.

Conclusie: Het gedoneerde geld van particulieren wordt direct 
gebruikt waarvoor het bestemd is, de projecten van de goede 
doelen.

HOE WERKT DE DONATIEMODULE?
Bezoekers aan uw website of diverse andere websites kunnen 
direct geld doneren aan uw organisatie via internet (online do-
natiemodule). Het is zelfs mogelijk voor specifieke projecten of 
acties gelden te ontvangen.

Succesfactoren Stichting GeefGratis donatiemodule:
» Professioneel via internet donatiegelden ontvangen
» Geen abonnementskosten
» Geen langlopend contract / Geen afnameverplichting
» Implementatie op website van uw organisatie mogelijk
» Maximaal 10% inhouding op een online donatiebedrag
»  Meerdere donatiemogelijkheden (iDEAL, creditcard, Bill, 
 PayPal, Wallie, 0900-HELPONS, machtigingen en acceptgiro’s)
» Afname kostenpercentage eventueel CBF-keurmerk
»  Binnen 24 uur online (technisch mogelijk mits aangesloten bij 

Stichting GeefGratis)
»  Geen contract bij derden (PaySquare, CreditCard maatschap-

pijen, Rabobank, Postbank, ABN AMRO, SNS, PayPal, Wallie, 
Ogone etc.)

»  Volledig veilig via https:// protocol
» 1 van de grootste psp’s verwerkt de donaties (zie www.ogone.nl)
»  Donatiemodule op meerdere goede doelen portal websites 

(www.allegoededoelen.nl, www.goededoel.nl,  
www.doneerwijzer.nl)

»  U doet automatisch mee aan de DoneerBON  
(zie www.doneerbon.nl)

» 100% NO CURE NO PAY
» Technisch platform Stichting GeefGratis
» Eventuele risico’s (fraude, storno’s etc.) voor Stichting GeefGratis
»  Meer dan 700 goede doelen maken gebruik van de gratis te 

gebruiken donatiemodule van Stichting GeefGratis

WAT KOST HET ONS?
Abonnementskosten (per maand):  €0,-
Aansluitkosten:  GRATIS
Contractduur:  GEEN

UITbETALING = 100% !
Indien de standaard 10% inhouding vanuit het bedrijfsleven ge-
sponsord wordt, geldt dat we het donatiebedrag voor de volle 
100% kunnen uitkeren aan de bij ons aangesloten goede doelen. 
Simpel gezegd gelden er in dat geval dus 0,0 abonnementskosten 
en 100% uitbetaling. De uitbetaling aan ieder goed doel van de 
online gedoneerde bedragen vindt plaats over de volledige voor-
gaande maand. Voorbeeld: donaties over juni 2006 worden vanaf 
15 juli 2006 uitgekeerd aan de desbetreffende goede doelen.

STANDAARD INHOUDING pER DONATIE:
Creditcard  =  10%
iDEAL  =  10%
BILL  =  10%
PayPal  =  10%
0900-HELPONS  =  10%
Wallie  =  10%
Eenmalige machtigingen incasseren via GeefGratis  =  10%
Zelfstandig machtigingen incasseren  =  €0,-
Zelfstandig ACCEPTGIRO’s versturen  =  €0,-

(De 10% inhouding is inclusief: Percentage van de diverse  
creditcard maatschappij(en), meestal rond 3.1%, transactie-
kosten iDEAL, bankkosten, transactiekosten Ogone, 19% btw over 
de 10% inhouding door Stichting GeefGratis en administratieve 
verwerkingskosten.

OvERTUIGD? NET ALS 700 ANDERE GOEDE DOELEN?
MELD UW ORGANISATIE AAN! 
VOOR MEER INFO: http://www.geefgratis.nl 

Stichting GeefGratis verzorgt via de volgende partijen 
uw online donaties!

GRATIS TE GEbRUIKEN
ONLINE DONATIEMODULE!


