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Per 1 januari 2017 
 

 
Artikel 1: Begripsbepalingen 
 
In de Subsidievoorwaarden wordt verstaan onder: 
Accountant:  een onafhankelijk registeraccountant of accountant-administratieconsulent ten 

aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als 
bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het 
accountantsberoep. 

Accountantsverklaring:  een door een Accountant van de Gesubsidieerde, niet zijnde werknemer van 
de Gesubsidieerde, gewaarmerkte en ondertekende verklaring omtrent een 
Project conform het Model Accountantsverklaring behorende bij het 
Controleprotocol (Bijlage A), waarin de Accountant verklaart de rechtmatigheid 
van de besteding van de Subsidie in overeenstemming met het 
Controleprotocol te hebben gecontroleerd. 

Actuele documenten: de formulieren, verzoeken en andere door Nierstichting Nederland 
voorschreven documenten, zoals die op de website van Nierstichting 
Nederland ter beschikking worden gesteld op het moment dat de door of 
namens de Gesubsidieerde gebruikt gaan worden. 

Consortiumproject: een Project valt onder het Nierstichting Consortia Programma en dat wordt 
uitgevoerd door een consortium, zijnde een samenwerking tussen tenminste 
twee partnerorganisaties. Een Consortiumproject heeft één Projectleider, de 
principal investigator van het Consortiumproject. De specificatie van de 
toekenning van Subsidie aan een Consortiumproject vindt plaats door middel 
van een Toekenningsbrief en een financieringsovereenkomst tussen 
Nierstichting Nederland en het consortium.  Een partner van een consortium is 
Gesubsidieerde met betrekking tot dat deel van de Subsidie dat aan die 
partnerorganisatie is toegekend. De subsidievoorwaarden zoals vastgesteld in 
dit document zijn van toepassing op Consortiumprojecten, waarbij in het geval 
van verwijzing naar de Toekenningsbrief de financieringsovereenkomst van 
het Consortiumproject daar bij inbegrepen is.  

Controleprotocol:  het Controleprotocol Subsidieverantwoording Nierstichting Nederland (d.d. 7 
november 2016). 

Financiële Verantwoording:   
een door de financieel verantwoordelijke van de Gesubsidieerde ondertekende 
specificatie van de totale kosten die besteed zijn aan het Project, aangeleverd 
op het actuele formulier en conform de vereisten zoals te vinden op de website 
van Nierstichting Nederland. 

Gesubsidieerde: de natuurlijke persoon of rechtspersoon bij wie de eindverantwoordelijkheid 
berust voor het geheel of deels door Nierstichting Nederland gesubsidieerde 
Project en de besteding van de Subsidie.  

ISAB: de International Scientific Advisory Board (ISAB), die (voor)aanvragen voor 
Consortiumprojecten beoordeelt en op basis daarvan de 
Programmacommissie van Nierstichting Nederland adviseert. 

Programmacommissie: de door Nierstichting Nederland ingestelde commissie bestaande uit de 
manager Zorg & Innovatie (Z&I) van Nierstichting Nederland en de 
Programmamanager(s) van Z&I die verantwoordelijk is voor het toekennen 
van Projecten, het bewaken van de voortgang en eventuele bijsturing van 
Projecten binnen de context van de inhoudelijke doelstellingen van 
Nierstichting Nederland alsmede voor de goedkeuring van rapportages. 

Programmamanager de natuurlijke persoon, in dienst van Nierstichting Nederland, die bijdraagt aan 
het realiseren van de missie en strategie door het ontwikkelen, formuleren en 
realiseren van projecten en activiteiten, al dan niet gekoppeld aan een 
bepaald programma.  
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Project: een in tijd afgebakende activiteit of samenhangend geheel aan activiteiten met 
een van tevoren vastgesteld doel en een van tevoren vastgesteld budget.  

Projectbeschrijving: de beschrijving van het Project in het door de Gesubsidieerde ingezonden 
projectvoorstel in de versie die is goedgekeurd door Nierstichting Nederland 
met de Toekenningsbrief inclusief eventuele door Nierstichting Nederland 
goedgekeurde wijzigingen op dit projectvoorstel. 

Projectcode: de code die Nierstichting Nederland toekent aan het Project. 
Projectleider: de natuurlijke persoon die bij Gesubsidieerde de leiding heeft over de 

uitvoering van het Project. Gesubsidieerde en Projectleider kunnen dezelfde 
persoon zijn. 

Projectmedewerker: degene die onder verantwoordelijkheid van de Projectleider belast is met de 
feitelijke uitvoering van het Project. 

Referenten: onafhankelijke, externe ter zake kundigen die op verzoek van de 
Programmacommissie, de WR of de ISAB projectvoorstellen, voortgangs- en 
eindverslagen beoordelen en op basis daarvan advies uitbrengen.  

Startdatum: datum waarop de werkzaamheden starten ten behoeve van het Project, 
waarvoor door Nierstichting Nederland een Subsidie is toegekend, zoals 
vermeld op het 'Meldingsformulier start project’, dan wel enige andere met de  
Programmamanager afgesproken datum. 

Subsidie: door Nierstichting Nederland te verstrekken en/of verstrekte financiële 
middelen bestemd voor een Project die beschikbaar worden of zijn gesteld 
anders dan als betaling voor aan Nierstichting Nederland geleverde goederen 
of diensten. 

Toekenningsbrief: de schriftelijke kennisgeving van de toekenning en omvang van Subsidie door 
Nierstichting Nederland. 

WR:  de Wetenschappelijke Raad (WR), die de Programmacommissie (PC) van  
Nierstichting Nederland adviseert over de wetenschappelijke kwaliteit van 
subsidieaanvragen en projectvoorstellen voor onderzoek en over het 
wetenschappelijk belang van dat projectvoorstel.  

 
 

Artikel 2: Toepasselijkheid 
 
2.1. Deze Subsidievoorwaarden zijn van toepassing op Subsidies toegekend op of na 1 januari 2017.  
2.2. Deze Subsidievoorwaarden gelden voor zover niet uitdrukkelijk anders tussen Nierstichting 

Nederland en de Gesubsidieerde schriftelijk is overeengekomen. Onder ‘schriftelijk’ wordt, in het 
kader van deze Subsidievoorwaarden, tevens verstaan: berichtgeving per e-mail.  

2.3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Gesubsidieerde en/of bij de 
Gesubsidieerde ten behoeve van het Project betrokken derden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.4. Indien Nierstichting Nederland subsidie verleent als co-financier, dat wil zeggen naast één of 
meer andere financiers, moet van te voren schriftelijk zijn vastgelegd wiens subsidievoorwaarden 
in het onderhavige project prevaleren. Alle nadere afspraken die gemaakt worden tussen 
Gesubsidieerde en Nierstichting Nederland zullen worden vastgelegd in de Toekenningsbrief. 
  

 

Artikel 3: Aanvang van het Project 
 
3.1. De Gesubsidieerde dient het Project aan te vangen binnen een termijn van acht maanden na de 

verzenddatum van de Toekenningsbrief. De Gesubsidieerde kan een onderbouwd verzoek tot 
verlenging van de termijn in te dienen uiterlijk 30 dagen vóór het verlopen van de termijn.  

3.2. In uitzondering op artilkel 3.1. dienen de Gesubsidieerden van een Consortiumproject dat aan te  
vangen binnen een termijn van twaalf maanden na de verzenddatum van de Toekenningsbrief. 
De Gesubsidieerden kunnen gezamenlijk een onderbouwd verzoek tot verlenging van de termijn 
indienen uiterlijk 30 dagen vóór het verlopen van de termijn. 

3.3. Als een Gesubsidieerde niet voldoet aan artikelen 3.1. of 3.2. dan vervalt de in de 
Toekenningsbrief gespecificeerde toekenning van Subsidie automatisch en heeft Gesubsidieerde 
geen recht meer op betaling van de Subsidie door Nierstichting Nederland. 

3.4. De Gesubsidieerde dient de start van een Project, niet zijnde een Consortiumproject, aan 
Nierstichting Nederland te melden voor de aanvang van het Project met het ‘Meldingsformulier 
start project’ zoals ontvangen bij de Toekenningsbrief.  
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3.5. In geval van een Consortiumproject komen Nierstichting Nederland en de gezamenlijke 
Gesubsidieerden een Startdatum overeen. De Gesubsidieerden dienen aanstelling van personeel 
dat betaald wordt uit de Subsidie voor een Consortiumproject voor aanvang van de aanstelling te 
melden aan Nierstichting Nederland met het actuele daartoe bestemde formulier, te verstrekken 
door Nierstichting Nederland. 

3.6. De Gesubsidieerde dient op de Startdatum van het Project en gedurende de verdere uitvoering 
van het Project te voldoen aan ter zake door of vanwege de overheid en/of een andere bevoegde 
instantie gestelde of te stellen eisen. Hieronder wordt mede begrepen dat de Gesubsidieerde 
dient te beschikken over alle voor de uitvoering van het Project noodzakelijke vergunningen en/of 
andere vormen van goedkeuring door of vanwege de overheid en/of een andere bevoegde 
instantie. Op eerste verzoek van Nierstichting Nederland dient de Gesubsidieerde aan te tonen 
dat hieraan is voldaan.  

3.7. Indien Gesubsidieerde om wat voor reden dan ook niet tijdig kan beschikken over de onder artikel 
3.6 genoemde vergunningen en/of andere vormen van goedkeuring, dan zal Gesubsidieerde 
daarover direct met de Programmamanager in contact treden en trachten om met deze in goed 
overleg alsnog tot een acceptabele werkwijze te komen. 
 

 

Artikel 4: Besteding van de Subsidie 

 
 4.1. De Subsidie mag uitsluitend worden aangewend ter bestrijding van de kosten die worden 

gemaakt in of bij de uitvoering van het Project.  
 4.2. De door Nierstichting Nederland vastgestelde en in de Toekenningsbrief gespecificeerde Subsidie 

is leidend.  
 4.3. De wijze van besteding van de Subsidie dient plaats te vinden in overeenstemming met de door 

Nierstichting Nederland goedgekeurde begroting van het Project zoals vermeld in de 
Toekenningsbrief. Afwijking daarvan door de Gesubsidieerde is slechts toegestaan na 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Nierstichting Nederland.  

 
 

Artikel 5: Accountantsverklaring en Financiële Verantwoording 
 
5.1 Voor Projecten waarvan de Subsidie minder dan € 16.000.- bedraagt kan Nierstichting Nederland 

besluiten dat de Gesubsidieerde een ingevulde en ondertekende Financiële Verantwoording dient 
over te leggen na beëindiging van het Project binnen een termijn nader te bepalen door 
Nierstichting Nederland.  

5.2   Voor Projecten waarvan de Subsidie € 16.000.- of meer bedraagt dient de Gesubsidieerde 
uiterlijk binnen zes maanden na beëindiging van het Project een ingevulde en ondertekende 
Financiële Verantwoording over te leggen. Het actuele formulier en de eisen waaraan te voldoen 
zijn te vinden op de website van Nierstichting Nederland. 

5.3   Voor Projecten waarvan de Subsidie € 50.000.- of meer bedraagt kan Nierstichting Nederland ten 
allen tijde besluiten dat de Gesubsidieerde een Accountantsverklaring dient over te leggen na 
beëindiging van het Project binnen een termijn nader te bepalen door Nierstichting Nederland.. 
Indien Nierstichting Nederland hiertoe besluit vervalt de eis van het indienen van een Financiële 
Verantwoording.  

5.4 Eventuele kosten die een Gesubsidieerde moet maken voor het opstellen van een Financiële 
Verantwoording en/of een Accountantsverklaring zoals beschreven in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 en 
alle daarmee samenhangende kosten mag de Gesubsidieerde niet voldoen uit de ontvangen 
Subsidie. 

5.5 Voor een Consortiumproject zijn artikelen 5.1, 5.2, 5.3 en 5.4 onverminderd van toepassing op 
elke Gesubsidieerde afzonderlijk met betrekking tot dat deel van de Subsidie dat aan die 
Gesubsidieerde is toegekend in de Toekenningsbrief. 

5.6 Onverminderd het bepaalde in artikelen 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 is Nierstichting Nederland 
gerechtigd om onderzoek te (laten) verrichten bij de Gesubsidieerde naar de wijze van besteding 
van de Subsidie en/of Gesubsidieerde te verzoeken een Financiële Verantwoording of een 
Accountantsverklaring over te leggen binnen een termijn nader te bepalen door Nierstichting 
Nederland.. De Gesubsidieerde is verplicht alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan een 
dergelijk onderzoek en/of aan een dergelijk verzoek te voldoen. 

5.7 Indien na beëindiging van het Project blijkt dat de Subsidie niet volledig aan het Project is 
besteed dan is de Gesubsidieerde gehouden tot terugbetaling van het niet aan het Project 
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bestede deel op eerste verzoek van Nierstichting Nederland.  
 

 
Artikel 6: Uitvoering van het Project 
 
6.1 De Gesubsidieerde voert het Project uit volgens de Projectbeschrijving en dient daarbij de 

aanbevelingen van de Programmacommissie, de Referenten en de WR van Nierstichting 
Nederland in acht te nemen, indien van één of meer aanbevelingen sprake is. Indien blijkt dat het 
Project niet is uitgevoerd volgens het bepaalde in dit artikel 6.1 kan Nierstichting Nederland (een 
deel van) de betaalde Subsidie terugvorderen. 

6.2 De Gesubsidieerde dient te beschikken over de noodzakelijke middelen, anders dan de Subsidie, 
om het Project gedurende de looptijd van het Project adequaat uit te kunnen voeren. 

6.3 De Gesubsideerde zet Projectmedewerkers van wie de salariskosten al dan niet volledig ten laste 
komen van een Subsidie gedurende de looptijd van het Project in conform de Projectbeschrijving. 
Indien de Gesubsidieerde daarvan gedurende het Project wenst af te wijken, dan behoeft zij de 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nierstichting Nederland.  

6.4 De Programmacommissie is gerechtigd op ieder moment aan de Projectleider informatie te 
verzoeken over de voortgang van het Project, welke informatie de Projectleider vervolgens 
schriftelijk dient te verschaffen. 

6.5 De Projectleider is voorts gehouden informatie te verstrekken die naar het oordeel van de 
Programmacommissie voor de uitvoering van het Project noodzakelijk is. In de correspondentie 
en rapportages dient altijd de Projectcode te worden vermeld. 

6.6 Voor het aanvragen of ontvangen van financiële steun voor het Project door de Gesubsidieerde 
van een andere instantie dan Nierstichting Nederland is de voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring van Nierstichting Nederland vereist. De Gesubsidieerde zal Nierstichting Nederland 
tijdig van een voornemen tot aanvraag of ontvangst van dergelijke financiële steun schriftelijk in 
kennis stellen. 

6.7 In de Toekenningsbrief van een Project, niet zijnde een Consortiumproject, is vastgelegd of, en zo 
ja wanneer, het voortgangsverslag/de voortgangsverslagen en het eindverslag uiterlijk moeten 
zijn ingediend bij de Programmacommissie. Nierstichting Nederland komt de details van de 
verslaglegging van Consortiumprojecten nader overeen met de Gesubsidieerden van het 
Consortiumproject. 

6.8 Verslaglegging is verplicht (zie ook artikel 7.4), verslagen moeten worden ingediend op de 
actuele formulieren die te vinden zijn op de website van Nierstichting Nederland. Indien er 
tussentijds ingrijpende wijzigingen in de uitvoering van het Project doorgevoerd worden, dient dit 
schriftelijk te worden doorgegeven (zie ook artikel 8.3). 

6.9 De Programmacommissie beoordeelt ingediende verslagen van Projecten, waaronder 
eindverslagen, al dan niet na raadpleging van Referenten, en/of de WR en/of de ISAB. De 
Programmacommissie bericht de Gesubsideerde schriftelijk van de uitslag van de beoordeling. 

 

 
Artikel 7: Vaststelling en betaling van de Subsidie 
 
7.1 De Subsidie die door Nierstichting Nederland met de Toekenningsbrief aan de Gesubsidieerde is 

toegekend heeft een voorwaardelijk karakter. Nierstichting Nederland stelt de Subsidie definitief 
vast met goedkeuring van het eindverslag (artikel 6.9). Indien de definitief vastgestelde Subsidie 
lager uitvalt dan het bedrag dat op basis van de Toekenningsbrief werd vastgesteld, dan zal 
Gesubsidieerde het alsdan teveel ontvangen bedrag aan Nierstichting Nederland terugbetalen. 
Betaling van de Subsidie door Nierstichting Nederland aan de Gesubsidieerde geschiedt op de 
wijze en in termijnen zoals vermeld in de Toekenningsbrief.  

7.2 Betaling van de Subsidie vindt uitsluitend plaats mits is en wordt voldaan aan deze 
Subsidievoorwaarden. 

7.3 Indien de toegekende en uitbetaalde Subsidie door de belastingdienst wordt beschouwd als een 
prestatie in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 en BTW verschuldigd is, dan wordt 
deze geacht in de toegekende en uitbetaalde Subsidie begrepen te zijn. In dat geval zal de 
Gesubsidieerde gehouden zijn het met de verschuldigde BTW overeenkomende bedrag aan de 
belastingdienst af te dragen en, voor zover nodig, Nierstichting Nederland daarvoor jegens de 
belastingdienst te vrijwaren. 
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7.4 Pas na schriftelijke goedkeuring door de Programmacommissie van het voortgangsverslag over 
de voorafgaande periode stelt Nierstichting Nederland het relevante deel van de Subsidie voor de 
volgende periode beschikbaar aan de Gesubsidieerde. 

7.5 Nierstichting Nederland betaalt de laatste tien (10) procent  van de Subsidie aan de 
Gesubsidieerde wanneer aan de drie navolgende voorwaarden is voldaan: 

 het Project is voltooid  

 het eindverslag is binnen de gestelde termijn (zie artikel 6.8) ontvangen; én 

 het eindverslag is door de Programmacommissie goedgekeurd. 
Als het eindverslag niet binnen de gestelde termijn wordt ingeleverd door de Gesubsidieerde of 
niet wordt goedgekeurd door de Programmacommissie, dan betaalt Nierstichting Nederland de 
laatste tien (10) procent niet uit, vervalt dit deel van de Subsidie zonder dat daarvoor nader 
bericht van Nierstichting Nederland is vereist en kan de Gesubsidieerde daarop geen aanspraak 
meer maken. 

 
 

Artikel 8: Wijziging en voortijdige beëindiging van het Project 
 
8.1 De Gesubsidieerde stelt Nierstichting Nederland direct schriftelijk in kennis van hem bekende of 

door hem te verwachten omstandigheden die leiden of nopen tot vertraging van het Project, dan 
wel voortijdige beëindiging van het Project, dan wel tot wijziging van de opzet van het Project 
zoals vermeld in de Projectbeschrijving. Wijzigingen als hiervoor bedoeld behoeven de 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Programmacommissie. 

8.2 Nierstichting Nederland is gerechtigd om haar bijdrage aan het Project op te schorten of voortijdig 
te beëindigen en haar betaling van de Subsidie te staken als het Project naar de mening van 
Nierstichting Nederland onvoldoende voortgang oplevert.  

8.3 Ingeval van voorgenomen ingrijpende wijzigingen in de middelen waarmee of door middel 
waarvan het Project wordt uitgevoerd en/of in de personele bezetting van het Project zal de 
Gesubsidieerde Nierstichting Nederland direct hiervan schriftelijk in kennis stellen. Indien 
Nierstichting Nederland de voorgestelde wijzigingen goedkeurt worden deze schriftelijk  
vastgelegd. Indien er als gevolg van de voorgestelde wijzigingen naar het oordeel van 
Nierstichting Nederland onvoldoende garanties zijn dat het Project adequaat zal worden 
uitgevoerd in overeenstemming met het projectvoorstel zoals goedgekeurd in de 
Toekenningsbrief, met inachtneming van eventuele eerdere wijzigingen zoals door Nierstichting 
Nederland schriftelijk goedgekeurd, is Nierstichting Nederland gerechtigd om haar bijdrage aan 
het Project te beëindigen en haar betaling van de Subsidie te staken. De Gesubsidieerde kan op 
betaling van het resterende deel van de Subsidie in dat geval geen aanspraak meer maken. 

8.4 Bij beëindiging van het Project door de Gesubsidieerde voordat dit is voltooid, verstrekt de 
Gesubsidieerde aan Nierstichting Nederland binnen zes maanden na beëindiging een volledig 
schriftelijk eindverslag over de tot het moment van beëindiging bereikte resultaten. 

 

 

Artikel 9: Octrooirechten en andere intellectuele eigendomsrechten 
 
9.1 Indien en zodra de Gesubsidieerde het vermoeden heeft dat kennis, gegevens, resultaten en 

overige vormen van know how die binnen het kader van het Project ontstaan of worden 
verkregen en die voor octrooibescherming en/of bescherming door andere intellectuele 
eigendomsrechten (zoals onder andere auteursrechten en databankrechten) in aanmerking 
komen, zal de Gesubsidieerde de Programmacommissie hiervan onverwijld schriftelijk in kennis 
stellen. In dat geval zullen de Gesubsidieerde en de Nierstichting redelijk overleg voeren over de 
wenselijkheid van het exploiteren van zodanige rechten en de verdeling van de daarmee te 
verwerven inkomsten. Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt over de verdeling van te 
verwerven inkomsten, dan zal als uitgangspunt gelden dat deze inkomsten in de eerste plaats 
zullen worden aangewend om de in het kader van het Project uitgekeerde Subsidie aan de 
Nierstichting Nederland terug te betalen.  

9.2 Indien Gesubsidieerde aan de verplichting zoals vermeld onder 9.1 niet voldoet èn tijdens of na 
de looptijd van het Project blijkt dat de Gesubsidieerde inkomsten ontvangt door exploitatie van 
know how en/of intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 9.1, welke inkomsten naar 
het oordeel van de Nierstichting Nederland een substantieel deel vormen van de kosten van het 
Project zoals gemaakt door de Gesubsidieerde, dan kan Nierstichting Nederland de 
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Gesubsidieerde verzoeken tot terugbetaling van de door Nierstichting Nederland betaalde 
Subsidie. De Gesubsidieerde dient onmiddellijk aan een dergelijk verzoek te voldoen.  

 

 
Artikel 10: Publiciteit 
 
10.1 Nierstichting Nederland behoudt zich te allen tijde het recht voor om, in overleg met de 

Gesubsidieerde, publiciteit te zoeken in relatie tot de door haar gesubsidieerde Projecten. 
10.2 Met het oog op de besteding en de al dan niet publieke verantwoording daarvoor zal de 

Gesubsidieerde desgevraagd in redelijkheid haar medewerking verlenen aan de op voorlichting 
en publiciteit gerichte activiteiten (zoals, maar niet beperkt tot persconferenties, publicaties van 
Nierstichting Nederland en aan andere door Nierstichting Nederland daartoe aangewezen acties). 

10.3 Nierstichting Nederland wil te allen tijde vooraf door Gesubsidieerde op de hoogte gesteld 
worden van voorgenomen promotie-uitingen en/of (wetenschappelijke) publicaties over geheel of 
deels door Nierstichting Nederland gesubsidieerde Projecten. Indien een geheel of deels door 
Nierstichting Nederland gesubsidieerd Project wetenschappelijk onderzoek omvat, wil 
Nierstichting Nederland bovendien tijdig door Gesubsidieerde op de hoogte gesteld worden van 
belangrijke resultaten. Nierstichting Nederland wil indien bij een geheel of deels door Nierstichting 
Nederland gesubsidieerd Project sprake is van een wetenschappelijke promotie van een op het 
Project aangestelde promovendus, door Gesubsidieerde op de hoogte gesteld worden van de 
promotiedatum en van de promovendus een kopie van het proefschrift ontvangen. Ook over 
andere vormen van publiciteit over (deels) door Nierstichting Nederland gesubsidieerde Projecten 
dient vooraf overleg plaats te vinden.  

10.4 Over de ontwikkeling en de resultaten van door Nierstichting Nederland gesubsidieerde Projecten 
mag door Gesubsidieerde of door haar ingeschakelde derden uitsluitend  worden  
gepubliceerd in nieuwsbrieven, brochures en andere uitingen indien daarbij duidelijk wordt   
vermeld dat Nierstichting Nederland (in Engelstalige versies: Dutch Kidney Foundation) het  
Project mogelijk heeft gemaakt. Nierstichting Nederland kan van de Gesubsidieerde verlangen  
dat deze nieuwsbrieven, brochures en andere uitingen worden voorzien van logo en naam van  
Nierstichting Nederland (en eventueel een toelichting). Een bewijsexemplaar hiervan dient aan 
Nierstichting Nederland over te worden gelegd. De te gebruiken logo’s worden door Nierstichting 
Nederland voor dit doel ter beschikking gesteld en kunnen worden aangevraagd per mail aan 
logo@nierstichting.nl met een korte toelichting op het voorgenomen gebruik. Bij voordrachten is  
het verplicht in de PowerPoint-presentatie een sheet op te nemen met het logo van Nierstichting  
Nederland en de tekst “Dit project werd mogelijk gemaakt door een subsidie van Nierstichting    
Nederland” of “Supported by a grant from the Dutch Kidney Foundation”.  
 

 
Artikel 11: Vrijwaring 
 

De Gesubsidieerde vrijwaart Nierstichting Nederland voor aanspraken van derden terzake van 
enige schade die deze derden hebben geleden, lijden en/of nog zullen lijden ten gevolge van het 
(gebruik van het) Project en/of de door Nierstichting Nederland verleende Subsidie, waaronder 
begrepen de uitvoering en/of de resultaten van het Project, en de daarmee samenhangende door 
of vanwege de Gesubsidieerde verspreide publicaties en/of andere vormen van publiciteit. 

  
 
Artikel 12: Niet naleving / opschorting / intrekking  
 
12.1Nierstichting Nederland kan betalingen uit hoofde van de Subsidie met onmiddellijke ingang 

opschorten of beëindigen: 
(i) bij niet of niet volledig nakomen door de Gesubsidieerde van de verplichtingen zoals vermeld 

in deze Subsidievoorwaarden dan wel andere schriftelijk overeengekomen verplichtingen 
ter gelegenheid van de toekenning van de Subsidie en/of gedurende het Project; of 

(ii) bij voortijdige beëindiging door Gesubsidieerde van het Project waarvoor de Subsidie werd 
toegekend; of 

(iii) ingeval van feiten en omstandigheden ten aanzien van het Project en/of de Gesubsidieerde 
op grond waarvan voortzetting van de Subsidie naar het oordeel van Nierstichting 
Nederland in redelijkheid niet kan worden verlangd tenzij die feiten en omstandigheden 
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bij de toekenning van de Subsidie bij Nierstichting Nederland bekend waren of uit 
openbare bron bekend mochten worden verondersteld; of 

(iv) de omstandigheid dat de toekenning van de (hoogte van de) Subsidie onjuist was en de 
Gesubsidieerde dit wist of behoorde te weten. 

12.2 Een besluit van Nierstichting Nederland tot opschorting of beëindiging van de Subsidie zal 
schriftelijk en met redenen omkleed ter kennis worden gebracht aan de Gesubsidieerde. 

12.3 Nierstichting Nederland is gerechtigd om bij beëindiging als bedoeld in artikel 12.1 de reeds 
betaalde Subsidie terug te vorderen van de Gesubsidieerde. Indien Nierstichting Nederland de 
Gesubsidieerde verzoekt tot zodanige terugbetaling, dan dient de Gesubsidieerde hieraan 
onmiddellijk te voldoen.  
 

 
Bussum, 2 december 2016 
 
 
 
 


