Word donateur voor Allemaal Digitaal

Hoe werkt het?
Wat fijn dat jullie willen doneren! Samen kunnen we ervoor
zorgen dat digitale toegang voor iedereen in Nederland
mogelijk is. Nu gaan we als volgt te werk.

Stap 1

Donatieformulier en
donatieovereenkomst
Om alles goed te registreren vragen we het
donatieformulier in te vullen. Indien gewenst,
sluiten we ook een donatieovereenkomst af zodat
je precies weet wat je van ons kunt verwachten.
Bijvoorbeeld dat we datadragers gecertificeerd
wipen en je daar een bewijs van ontvangt. Meld je
donatie hier aan.

Ik wil laptops of tablets doneren

We accepteren bij grote voorkeur enkel complete (incl. oplader en
hardeschijf) en werkende devices.

Stap 2

Het ophaal moment
We nemen contact op om samen een ophaalmoment te prikken. Dit ophaalmoment wordt
aan jullie bevestigd door onze opknapper die het
vervoer organiseert.
Tip! Zorg ervoor dat de laptops zorgvuldig zijn
verpakt. Je kunt hier zien hoe je dat het beste
kunt doen.

Stap 3

Communicatiemoment (optioneel)
Indien gewenst plannen we een communicatiemoment
in. Bijvoorbeeld om een foto van de overhandiging te
maken die je intern en/of extern kunt delen.
Ook zetten we donateurs graag in het zonnetje op
onze website. Lees hier meer over onze donateurs.
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Stap 4
Terugkoppeling wanneer de apparaten
een nieuwe eigenaar hebben
De opgeknapte devices geven we door aan
maatschappelijke organisaties. Denk aan
partners zoals VluchtelingenWerk, Stichting
Leergeld en bibliotheken. Zij betalen ons de
opknapkosten terug en stellen de apparaten
beschikbaar aan hun achterban.

Luister naar
het verhaal van
Hendrik

Lees de verhalen van ontvangers

We blijven graag in contact om
digitale ongelijkheid aan te pakken
Wist je dat er in Nederland 519.000 huishoudens in
armoede leven? Zij geven aan dat ze moeite hebben
om regelmatig nieuwe kleding te kopen, laat staan een
laptop, tablet of smartphone. Onze missie is om digitale
toegang voor iedereen mogelijk te maken. Helpen jullie
een volgende keer weer mee?

Luister naar
het verhaal van
Yusuf

‘We moeten de BV Nederland runnen
met de menselijke maat, Allemaal
Digitaal draagt daaraan bij.’

‘We vinden het belangrijk dat
‘Wij streven naar drie hoofddoelen die
iedereen in Nederland digitaal aan
door onze CEO zijn vastgesteld:
de gang kan. Wij maken zelf software
1. Digitale inclusie
voor de zorg en zien het belang van
2. Mens en welzijn
digitale inclusie.’
3. Klimaatbescherming
Het doneren aan Allemaal Digitaal
raakt alle drie de pijlers.’

Vragen? Laat het ons weten!
info@allemaal-digitaal.nl
www.allemaal-digitaal.nl
06 123 061 30
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