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Een Supporter van W139 (hierna ‘Supporter’ of ‘donor) is 16 jaar of ouder. De minimale periode voor een lidmaatschap is een
jaar en gaat in vanaf het moment van betaling. Per post ontvang je van ons je eigen supporters speldje, waarmee je gebruik
kan maken van alle voordelen, die bij jouw lidmaatschap horen. Welkom!
Betaling
Je donatie wordt na aanmelding direct afgeschreven van jouw bankrekening afgeschreven via automatische incasso via
de door jouw gekozen betaalwijze (credit card, IDEAL, SEPA, Sofort, Bancontact, Apple Pay, Google Pay). Deze betaling
wordt uitgevoerd door Stripe Payments (wanneer je je hebt geregistreerd via ons digitale webformulier) of via W139’s bank,
Triodos (wanneer je je via een andere donorovereenkomst met Supporting W139 of W139 hebt geregistreerd als donateur).
Na de eerste betaling vindt er een automatische afschrijving van jouw donatie plaats. Je kan kiezen voor een jaarlijkse
betaling of een maandelijkse, rond dezelfde dag. Je ontvangt hiervan maandelijks of jaarlijks een notificatie per e-mail.
Lukt de automatische afschrijving van jouw rekening niet, dan proberen wij de volgende maand het bedrag opnieuw af te
schrijven. Als de betaling opnieuw mislukt, nemen we contact met je op en pauzeren we je Supporter lidmaatschap, totdat
de uitgestelde betaling is gedaan. Supporting W139 is niet verantwoordelijk voor registraties met de bankrekening van
anderen. Als je een bankrekeningnummer gebruikt zonder de eigenaar van de rekening te informeren, geeft Supporting W139
jouw gegevens door aan de betreffende bank.
Supporting W139 behoudt zich het recht voor om je uit te schrijven als Supporter, indien, om welke reden dan ook, de
automatische incasso twee maanden op rij niet kan worden voltooid.
Jouw lidmaatschap als Supporter wordt geactiveerd zodra het onverschuldigde bedrag is overgemaakt naar het Supporting
W139-account.
Voordelen
Alle Supporter ontvangen een persoonlijk Supporters Speldje per post; dit speldje telt als lidkaart en hiermee krijg je
gratis toegang tot onze tentoonstellingen. Tevens is er voor alle Supporters de mogelijkheid tot het aankopen van
speciale stukken uit ons 43-jarige oude archief. De overige voordelen verschillen per lidmaatschap:
€60 per jaar (of €5 per maand)
Gratis toegang tot alle tentoonstellingen (excl. speciale programmering);
Supporters nieuwsbrief met programmering en uitnodigingen voor openingen;
Jaarlijks Supporters Feest in W139.
€139 (of €12 per maand)
Gratis toegang tot alle tentoonstellingen voor jouw en je familie (excl. speciale programmering);
Supporters nieuwsbrief met programmering en uitnodigingen voor openingen;
Jaarlijks Supporters Feest in W139.
€ 360 (of €30 per maand)
Gratis toegang tot alle tentoonstellingen incl. speciale programmering voor jou + 1 introducé
Supporters nieuwsbrief met programmering en uitnodigingen voor openingen;
Uitnodigingen voor rondleidingen door onze curatoren, stafleden en kunstenaars;
Jaarlijks Supporters Feest in W139.
€ 960 (€80 per maand)
Gratis toegang tot alle tentoonstellingen incl. speciale programmering voor jou en je familie;
Supporters nieuwsbrief met programmering en uitnodigingen voor openingen;
Uitnodigingen voor tentoonstellingspreviews;
Uitnodigingen voor rondleidingen door onze curatoren, stafleden en kunstenaars;
Jaarlijks Supporters Feest in W139.
Het eerste jaar (juni 2021 - juni 2022) is het Supporters Speldje ontworpen door Jeroen de Smalen. Het kan zijn dan we
besluiten om na juni 2022 het speldje een nieuw ontwerp te maken en dat nieuwe Supporters na aanmelding na juni 2022 een
ander speldje krijgen.

Minimumperiode, opwaarderen en opzeggingen
Het lidmaatschap als Supporter ga je aan voor tenminste een jaar. Met onze supportersschare willen wij een zo groot en
productief mogelijk kunstzinnig draagvlak creëren voor kunstenaars en hun werk. Daarnaast zijn er kosten die wij maken om
jouw voordelen te kunnen dekken. Als een steunstichting van W139 kunnen we ons niet permitteren om verlies te maken op
basis van dit donateurs model. We hopen op je begrip.
Het lidmaatschap gaat in op de dag van betaling. Je kan kiezen voor maandelijkse of jaarlijkse afschrijvingen. Dus als je
je inschrijft op 26 juni en je kiest voor een jaarlijkse incasso, dan wordt het jaar daarop op 26 juni jouw lidmaatschap
vernieuwt. Als je kiest voor maandelijkse afschrijving, dan wordt iedere maand op de 26e het bedrag van jouw bankrekening
geïncasseerd.
Vanaf het starten van je lidmaatschap, kan je er op ieder moment voor kiezen om deze op te waarderen naar een volgende
formule. Dit kan je doen door dit aan te passen in je eigen Donorbox account of door een mail te sturen naar supporting@
w139.nl.
Na een jaar kan je je lidmaatschap opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Dit kan enkel door een mail te sturen
naar supporting@w139.nl.
Persoonlijke gegevens
Een Supporter staat ervoor in dat de gegevens die zij/hij tijdens de inschrijfprocedure heeft verstrekt (waaronder
persoonlijke gegevens zoals naam en e-mailadres) volledig en correct zijn. Het is niet toegestaan om
 Supporter van W139 te
worden onder een valse naam, of onder gebruikmaking van de naam of het e-mailadres van iemand anders.
Supporting informeert de donor over belangrijke veranderingen aangaande het lidmaatschap via email. Wijzigingen van
persoonlijke gegevens van de donor dienen zo snel mogelijk door donor doorgegeven te worden aan Supporting via email
supporting@w139.nl.
Als er vragen, opmerkingen zijn of je wilt graag contact met ons, dan kan je ons bereiken via supporting@w139.nl. We staan
je eveneens graag persoonlijk te woord; ons telefoonnummer is 020-6229434. We zijn op kantoor aanwezig van maandag tot
en met vrijdag van 12:00 tot 17:00 uur.
Ons adres is:
Warmoesstraat 139
1012 JB Amsterdam

