Algemene voorwaarden Grâchmuur FC Utrecht
Artikel 1
Algemeen
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel de digitale (via de webshop van FC
Utrecht) als de analoge mogelijkheid (via de Fanshop van FC Utrecht) die FC Utrecht heeft
gecreëerd tot het “adopteren” van een of meerdere tegels van de in Stadion Galgenwaard te
realiseren Grâchmuur.
1.2
Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.3
Op deze algemene voorwaarden zijn tevens de Privacyvoorwaarden van FC Utrecht van
toepassing, te raadplegen via: https://www.fcutrecht.nl/overig/privacyverklaring/
Artikel 2
Grâchmuur FC Utrecht
2.1
Iedere koper draagt door middel van “adoptie” van een tegel bij aan de bouw en onderhoud
van de in Stadion Galgenwaard te bouwen Grâchmuur en daarnaast aan maatschappelijke
acties en verbeteringen in het stadion die in samenspraak met supporters zullen worden
geïnitieerd.
Artikel 3
Het Aanbod
3.1
Het door FC Utrecht mogelijk maken tot het “adopteren” van een of meerdere tegels van de
te bouwen Grâchmuur door middel van het laten afbeelden van de (bij)naam van de koper
op een of meerdere tegels. De naam of namen kunnen bestaan uit twee regels met maximaal
20 karakters per regel inclusief spaties en leestekens.
3.2
Het is ook mogelijk om de naam van een derde (overleden) persoon op de tegel te laten
afbeelden. De koper staat er dan voor in dat daarvoor toestemming is verkregen van de
persoon wiens naam afgebeeld wordt (tenzij deze persoon overleden is, dan is geen
toestemming vereist).
3.3
Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt. FC Utrecht heeft het recht om, zodra de
Grâchmuur is gerealiseerd, zonder verdere aankondiging, het aanbod volgens lid 1, in te
trekken.
Artikel 4
De prijs van een tegel en de tekst
4.1
De prijs voor het “adopteren” van één tegel bedraagt € 50,- inclusief btw en inclusief twee
regels tekst met maximaal 20 karakters per regel inclusief spaties en leestekens. Daarnaast is
het mogelijk om voor 25 euro (voor niet Seizoenkaarthouders), 20 euro (voor
Seizoenkaarthouders) of 15 euro (voor Gouden Seizoenkaarthouders) extra eenzelfde tegel
te bestellen voor thuis.
4.2
Het is niet mogelijk de tekst op de tegel/tegels na aanschaf te wijzigen of de tegel uit de
Grâchmuur te (laten) verwijderen.
4.3
FC Utrecht behoudt zich het recht voor bij beschadigingen die een gevaar zijn voor de
omgeving de tegel (tussentijds) te vervangen/verwijderen.
4.4
FC Utrecht bepaalt de vormgeving van het op de tegel af te beelden lettertype en de grootte
daarvan. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5
Ter beschikking stelling van correcte informatie en medewerking
5.1
De koper verstrekt FC Utrecht alle juiste informatie die nodig is voor een goede uitvoering
van de opdracht.
5.2
De koper staat in voor aanlevering van de juiste (spelling van de) naam die op de tegel
afgebeeld moet worden. FC Utrecht is niet aansprakelijk voor door de koper verkeerd
aangeleverde informatie.
Artikel 6
Uitvoering van de bouw en het betrekken van derden daarbij
6.1
FC Utrecht voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
6.2
Voor zover voor een goede uitvoering van de bouw nodig is, heeft FC Utrecht het recht
(delen van) de Grâchmuur door derden te laten uitvoeren.
Artikel 7
Betalingsvoorwaarden
7.1
Betaling is uitsluitend vooraf mogelijk.
7.2
De “adoptie” van de tegel is geldig zodra de betaling is ontvangen.
Artikel 8
Bevestiging/certificaat
8.1.
Bij het digitaal “adopteren” van een tegel zal na de internetoverboeking van het relevante
bedrag de bevestiging aan de koper per e-mail worden verzonden.
8.2
Bij het “adopteren” van een tegel via de Fanshop van FC Utrecht zal na bijschrijving van het
verschuldigde bedrag op de bankrekening van FC Utrecht, een bevestiging worden verzonden
naar het door koper opgegeven adres.
8.3
De koper ontvangt binnen 5 weken na “adoptie” een schriftelijk certificaat ter bewijs van
“adoptie” van de tegel.
Artikel 9
Ontvangen gelden en besteding
9.1
Onder ontvangen gelden wordt verstaan, alle gelden die zijn of worden ontvangen door
middel van “adoptie” van een tegel t.b.v. de door FC Utrecht te realiseren Grâchmuur.
9.2
De ontvangen gelden zullen, in onderstaande volgorde van aanwending, worden besteed
aan:
a.
de financiering vanaf het moment waarop het initiatief is ontstaan tot en met de
verplichtingen die FC Utrecht op zich heeft genomen tot enig moment na de
realisatie van de Grâchmuur in de ruimste zin van het woord.
b.
Indien er na de onder a genoemde vorm van besteding nog middelen beschikbaar zijn
zullen deze worden aangewend voor de financiering van maatschappelijke acties en
verbeteringen in het stadion in samenspraak met supporters.
Artikel 10
Uitblijven realisatie
10.1
In geval FC Utrecht om haar moverende redenen, waaronder onvoldoende middelen/animo
om tot uitvoering over te gaan, zal FC Utrecht de reeds betaalde bedragen aan de kopers
restitueren.
10.2
Restitutie geldt niet voor particulieren, organisaties en fondsen, die aangegeven FC Utrecht
onvoorwaardelijk financiële steun te geven, ongeacht realisatie van de Grâchmuur.

Artikel 11
Garantie
11.1 De Grâchmuur zal, ervan uitgaande dat tot realisatie wordt overgegaan, alle namen van de
kopers (of door kopers opgegeven derden) omvatten overeenkomstig de daar toe door FC
Utrecht gehanteerde criteria.
11.2 Op de tegel zit een garantie van 5 jaar. Mocht de tegel binnen deze periode (deels) kapot
gaan wordt deze tegel door FC Utrecht op kosten van FC Utrecht gerepareerd/vervangen.
11.3 Indien FC Utrecht de Grâchmuur (om welke reden dan ook) weer moet afbreken dan zal geen
restitutie plaatsvinden. Gebeurt dit echter binnen een periode van vijf jaar dan zal FC Utrecht
alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de koper op een andere manier betrokken
blijft bij de besteding van de ontvangen gelden. FC Utrecht is transparant in de besteding van
de ontvangen gelden. De ontvangen gelden zullen in samenspraak met de
supportersvereniging worden besteed.
Artikel 12
Toepasselijk recht
12.1 Op elke opdracht tussen FC Utrecht en de koper is het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 13
Wijzigingen
13.1 FC Utrecht behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde
voorwaarden worden onmiddellijk na wijziging van kracht.

