
Voorwaarden Financiering Proefdiervrij 
Geldend vanaf 1 oktober 2019 

Proefdiervrij stelt financiering beschikbaar aan wetenschappelijke projecten die bijdragen aan het 
vervangen van dierproeven d.m.v. proefdiervrije innovatie. In dit document vindt u de voorwaarden 
waaronder deze financiering beschikbaar wordt gesteld.  

Inhoudelijke voorwaarde 
Het onderzoek is niet alleen 100% proefdiervrij, maar het betreft onderzoek waarbij geen dieren zijn 
betrokken. Dit betekent ook dat wij geen cofinanciering bieden aan projecten die gebruik maken van 
slachthuismateriaal of diersoorten die buiten de definitie van de Wet op de Dierproeven vallen. 

Waar de aanvraag in-vitro modellen betreft, gaat de voorkeur uit naar het gebruik van Fetal Calf 
Serum (FCS)- vrije media. 

Proefdiervrij vraagt alle subsidieontvangers om na afloop van de looptijd van het project, zoals 
vermeld op de aanvraag, een inhoudelijk verantwoording af te leggen door middel van het invullen 
van een standaard meldingsformulier. Dit dient te gebeuren binnen een termijn van 6 maanden na 
aflopen van het project.  

Communicatie voorwaarde 
De projectleiding is bereid om mee te werken aan communicatie over het onderzoek via kanalen van 
Proefdiervrij. Denk hierbij aan interviews, schrijven van een blog, foto’s, video’s. Deze uitingen 
worden altijd vooraf afgestemd met de betrokken partijen, zie de intentieverklaring.  

Bovendien brengt de projectleiding Proefdiervrij op de hoogte wanneer er vanuit de projectleiding 
gecommuniceerd wordt over het project. Denk hierbij aan wetenschappelijk publicaties, presentaties 
of interviews. Daar waar het niet-wetenschappelijke publicaties betreft krijgt Proefdiervrij waar 
mogelijk vooraf inzage in de publicaties en Proefdiervrij zal in overleg treden indien naar haar 
oordeel schade voor goede naam of reputatie kan ontstaan.  

Financiële voorwaarde 
Proefdiervrij ontvangt van alle subsidieontvangers na afloop van het project een financiële 
verantwoording door middel van het invullen van een standaard meldingsformulier. Dit dient te 
gebeuren binnen een termijn van 6 maanden na aflopen van de looptijd van het project. 

Proefdiervrij behoudt zich het recht voor een externe audit op de bestedingen te laten uitvoeren. 

De toegezegde financiële bijdrage dient na goedkeuring van het project gefactureerd te worden aan 
Proefdiervrij. Project afhankelijk kunnen er afspraken gemaakt worden over eventuele betaling in 
termijnen. De factuur dient per email te worden verzonden via crediteuren@proefdiervrij.nl of 
geadresseerd aan: Stichting Proefdiervrij, t.n.v. Debby Weijers, Groot Hertoginnelaan 201, 2517 ES 
Den Haag. Wij hanteren een betaaltermijn van 30 dagen.  

Due Diligence 
Proefdiervrij weet graag met wie wij samenwerken en een bijdrage aan leveren. Zo kan het 
noodzakelijk zijn ergens in het proces van de financiering onomstotelijk vast te stellen met wie wij te 
maken hebben. Dat kan in velerlei vormen maar in ieder geval via bijvoorbeeld: een uittreksel van de 
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kamer van koophandel. Wanneer dit noodzakelijk blijkt zal Proefdiervrij hiervoor een apart verzoek  
doen.  

Sancties 
Wanneer blijkt dat het project toch niet aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet, kan 
Proefdiervrij de (toegezegde) financiering intrekken, wijzigen of terugvorderen.  

Wat moet u doen? 
Het verstrekken van de financiering is pas mogelijk als u heeft ingestemd met de bovengenoemde 
voorwaarden. Daarom verzoeken wij u binnen 30 dagen na goedkeuring van het project uw 
instemming met de voorwaarden aan Proefdiervrij door te geven. Dat kan door het ondertekenen 
van de bijgevoegde verklaring.  

  



Instemmingsverklaring Voorwaarden Financiering Proefdiervrij 

Stichting Proefdiervrij 
Groot Hertoginnelaan 201 
2517 ES Den Haag 

Hierbij verklaart : 

1) kennis te hebben genomen van de voorwaarden voor financiering, zoals vastgesteld in ‘ 
Voorwaarden Financiering Proefdiervrij, geldend vanaf 1 okt 2019,

2) in te stemmen met de voorwaarden voor het project
             ,

3) alles te doen en na te laten zodat de voorwaarden van Proefdiervrij niet worden geschonden.
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