Versie 01-05-2018

ALGEMENE VOORWAARDEN INVESTEERDERS

Artikel 1 - Definities
1.1

In deze Algemene Voorwaarden Investeerders hebben de volgende vetgedrukte en met (een)
hoofdletter(s) geschreven woorden de daaronder vermelde betekenis:


Account:
het door Registratie aangemaakte profiel van de Investeerder waardoor de Investeerder een
Gebruiksrecht verkrijgt;



Algemene Voorwaarden Investeerders:
deze algemene voorwaarden investeerders;



All4funding: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: All4funding B.V., statutair
gevestigd te Groningen, kantoorhoudende aan de Rondenborg 1 te 9502 WV Stadskanaal,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59461799;



Documentatie: de door de Ondernemer opgestelde beschrijving van zijn Project, waarin is
aangegeven de Financieringsbehoefte, inclusief de daarbij behorende Geldlening;



Financieringsbehoefte: de door de Ondernemer ten behoeve van zijn Project minimaal
benodigde gelden;



Gebruiksovereenkomst: de tussen All4funding, de Investeerder en Stichting Incasso gesloten
overeenkomst waarin de voorwaarden worden vastgelegd waaronder de Investeerder gebruik
mag maken van het Internetplatform;



Gebruiksrecht: het recht van de Investeerder het Internetplatform te gebruiken uit hoofde van de
Gebruiksovereenkomst;



Geldlening: een overeenkomst van geldlening die door de Ondernemer ten behoeve van zijn
Project wordt gesloten met een Investeerder, de Stichting Investeringsgelden en de Stichting
Incasso, op welke geldlening van toepassing zullen zijn de voorwaarden en de rentetarieven zoals
deze zijn vastgesteld in de Documentatie;



Inschrijftermijn: de in artikel 4.1 genoemde termijn van maximaal 6 weken ( 42 dagen)
waarbinnen een Investeerder een Geldlening kan sluiten met een Ondernemer;



Internetplatform: het door All4funding geëxploiteerde internetplatform op de Website
www.all4funding.nl, waar de Ondernemers hun Project kunnen presenteren, waar (potentiële)
Investeerders kennis van kunnen nemen en waar de Investeerders zich kunnen inschrijven voor
een Project;



Investeerder(s): iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die een Account aanmaakt en/of
zich inschrijft voor een Project;
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Investeringsbedrag: het bedrag dat door de Investeerder aan de Ondernemer blijkens de
Geldlening wordt geleend ten behoeve van zijn Project;



Ondernemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die gebruik maakt van het Internetplatform
en daar zijn Project presenteert met toestemming van All4funding;



Ondertekening: de handeling waarmee de Investeerder met gebruikmaking van zijn Account
verklaart akkoord te gaan met de Geldlening en het Investeringsbedrag beschikbaar te willen
stellen ter realisatie van het Project;



Partijen: All4funding, de Investeerder en de Stichtingen;



Payment Service Provider: partij die voor Stichting Investeringsgelden de i-Deal betalingen van
de Investeerders ontvangt en doorstort op de rekening van Stichting Investeringsgelden.



Project: een door de Ondernemer aangedragen crowdfunding project waarvoor hij financiering
behoeft en welke financiering hij middels het Internetplatform hoopt aan te trekken;



Registratie: de digitale aanmelding als Investeerder op de Website waarbij de daarvoor verplichte
persoonsgegevens worden opgegeven;



Stichting Incasso: de stichting: Stichting Incasso All4funding, statutair gevestigd te Groningen,
kantoorhoudende aan de Rondenborg 1 te 9502 WV Stadskanaal, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 60750723;



Stichting Investeringsgelden: de stichting: Stichting Investeringsgelden All4funding, statutair
gevestigd te Groningen, kantoorhoudende aan de Rondenborg 1 te 9502 WV Stadskanaal,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60750464;



Stichtingen: Stichting Investeringsgelden All4funding en Stichting Incasso All4funding
gezamenlijk;



Toelichting: de door de Ondernemer opgestelde toelichting, in welke vorm ook, ten aanzien van
het Project, welke een aanvulling vormt bij de Documentatie;



Website: de website www.all4funding.nl van All4funding en die de toegang vormt voor het
Internetplatform.

1.2

Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze Algemene Voorwaarden
Investeerders, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3

Deze Algemene Voorwaarden Investeerders zijn van toepassing op de tussen All4funding en de
Investeerder gesloten Gebruiksovereenkomst en op alle overige bestaande en toekomstige
rechtsverhoudingen tussen All4funding en de Investeerder, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken in
bijzondere voorwaarden die tussen All4funding en de Investeerder zijn overeengekomen.

1.4

In geval van strijdigheid tussen bepalingen op de Website, in de Geldlening en deze Algemene
Voorwaarden Investeerders prevaleren de bepalingen in de navolgende volgorde, waarbij de
eerstgenoemde zal prevaleren over de later genoemde: 1) Algemene Voorwaarden Investeerders, 2) de
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Geldlening en 3) Website, tenzij in de Geldlening en/of de Website uitdrukkelijk wordt aangegeven dat er
van deze Algemene Voorwaarden Investeerders wordt afgeweken.

Artikel 2 – Account
2.1

Een (potentiële) Investeerder die een Gebruiksrecht wenst te verkrijgen, dient een Account aan te maken via
de Website. Aan het aanmaken en aanhouden van een Account zijn geen kosten verbonden.

2.2

Voor het aanmaken van een Account is Registratie door de Investeerder vereist.
De Investeerder is verplicht de bij de Registratie gevraagde persoonsgegevens en overige gegevens juist
en volledig in te vullen.

2.3

Het is de Investeerder niet toegestaan om meerdere Accounts aan te maken.

2.4

Registratie is uitsluitend mogelijk indien (de vertegenwoordiger van) de Investeerder ten minste 18 jaar oud,
handelingsbekwaam en in bezit is van een Nederlandse bankrekening. Investerende rechtspersonen
dienen statutair in Nederland gevestigd te zijn.

2.5

Na Registratie kan de Investeerder gebruik maken van zijn Account in combinatie met het door hem bij de
Registratie gekozen wachtwoord.

2.6

De Investeerder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die worden verricht via zijn Account.
Het is de Investeerder bekend dat overeenkomsten met All4funding en met een Ondernemer door de
Investeerder kunnen worden gesloten met gebruikmaking van de gegevens van zijn Account en dat
hiervoor geen schriftelijke bevestiging is vereist. Het is de Investeerder tevens bekend dat alle berichten
die worden verstuurd van zijn Account geacht worden afkomstig te zijn van de Investeerder.

2.7

Mede in verband met het in artikel 2.6 bepaalde, is het de uitsluitende verantwoordelijk van de Investeerder
om zorg te dragen voor een veilig wachtwoord en te voorkomen dat derden gebruik kunnen maken van zijn
Account.

2.8

De Investeerder is verplicht All4funding onverwijld te informeren indien een derde (mogelijkerwijs) gebruik
maakt van zijn Account. Hij is verplicht alle in verband daarmee door All4funding gegeven instructies op te
volgen.

2.9

Een Investeerder is verplicht een wijziging die zich voordoet in zijn geregistreerde persoonsgegevens en/of
overige gegevens onverwijld middels zijn Account te wijzigen.

2.10

All4Funding is bevoegd om alle voor de Investeerder bestemde correspondentie te zenden aan het door de
Investeerder middels Registratie opgegeven e-mailadres.

2.11

De Investeerder dient over een Nederlandse bankrekening te beschikken. Betalingen zijn uitsluitend giraal,
via i-Deal mogelijk.

Artikel 3 – Gebruiksrecht Internetplatform
3.1

Na Registratie en de daarvoor vereiste acceptatie van deze Algemene Voorwaarden Investeerders en het
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aangaan van de Gebruiksovereenkomst, verkrijgt de Investeerder een Gebruiksrecht.
3.2

Het Gebruiksrecht omvat uitsluitend de volgende bevoegdheden:
a.

het recht voor de Investeerder zich middels zijn Account toegang te verschaffen tot het
Internetplatform;

b.

het recht gebruik te maken van de communicatiemogelijkheden die het Internetplatform aan de
Investeerders, de Ondernemers en All4funding biedt om op het Internetplatform vragen te
stellen en te beantwoorden en anderszins onderling informatie uit te wisselen;

c.
3.3

het recht een Geldlening te sluiten met een Ondernemer.

Zonder schriftelijke toestemming van All4funding is het de Investeerder niet toegestaan het Gebruiksrecht, in
welke vorm dan ook, af te geven, over te dragen of beschikbaar te stellen aan derden.

3.4

De Investeerder is er mee bekend dat toegang tot de Website en het Internetplatform afhankelijk is van
beschikbaarheid van een verbinding met het internet. De Investeerder is zelf verantwoordelijk voor (het in
stand houden van) een dergelijke verbinding.

3.5

All4funding is te allen tijde bevoegd onderhoud uit te voeren ten aanzien van het Internetplatform. De
Investeerder is ermee bekend dat het gebruik van het Internetplatform hierdoor tijdelijk kan worden
beperkt.

3.6

All4funding is te allen tijde bevoegd de functionaliteit van het Internetplatform te wijzigen.

Artikel 4 – Investeringen door de Investeerder via het Internetplatform
4.1

Nadat door een Ondernemer een Project met Documentatie en eventuele Toelichting op de Website is
geplaatst, heeft een Investeerder de gelegenheid gedurende maximaal 6 weken (42 dagen) na plaatsing
(de Inschrijftermijn) een Geldlening aan te gaan met deze Ondernemer. In de eerste 48 uur na de plaatsing
van het project is het nog niet mogelijk voor de Investeerder om te investeren. Ondertekening van de
Geldlening door de Investeerder, impliceert dat de Investeerder kennis heeft genomen van het Project, de
Documentatie en de eventuele Toelichting en akkoord gaat met de Geldlening.

4.2

Voor het aangaan van een Geldlening geldt een minimum van eenhonderd euro (€ 100,00) per Investeerder
per Project. Tevens kan er maximaal 30% worden geïnvesteerd in de Financieringsbehoefte van een
Ondernemer. De Investeerders die natuurlijke personen zijn, kunnen ten hoogste een bedrag groot
tachtigduizend euro (€ 80.000,00) ter leen verstrekken via hun Account. Indien een particuliere
Investeerder met € 500 of een hoger bedrag in één Project wenst te investeren, dan zal All4funding de
investeerder een investeerderstoets voorleggen. Deze toets zal in verkorte vorm worden herhaald bij het
bereiken van een totale investering van € 5.000 en vervolgens bij elke veelvoud van € 5.000.

4.3

De Investeerder zal gelijktijdig met Ondertekening van de Geldlening het toegezegde Investeringsbedrag
beschikbaar stellen aan de Stichting Investeringsgelden door middel van overmaking van het
Investeringsbedrag via i-Deal op een rekeningnummer van een door All4Funding gekozen Payment
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Service Provider (PSP). De PSP zal dit bedrag door storten op de rekening van Stichting
Investeringsgelden nummer NL87INGB0006647319. Zolang het Investeringsbedrag niet beschikbaar is
gesteld aan de PSP, wordt de Geldlening geacht nog niet tot stand te zijn gekomen. De lening kan binnen
24 uur na storting van het Investeringsbedrag worden geannuleerd door dit schriftelijk (per e-mail) kenbaar
te maken aan All4Funding.
4.4

De Geldlening wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat uiterlijk bij afloop van de Inschrijftermijn
het totale bedrag dat door de gezamenlijke Investeerders aan de Ondernemer voor de financiering van het
Project ter leen is verstrekt ten minste gelijk is aan de Financieringsbehoefte. Indien het totale bedrag dat
door de gezamenlijke Investeerders ter leen is verstrekt 90% of meer maar minder dan 100% van de
Financieringsbehoefte bedraagt aan het einde van de Inschrijftermijn, dan kan in overleg met de
Ondernemer worden besloten om de werving als succesvol te beschouwen en het Project als nog door te
laten gaan.

4.5

Indien en zodra het totale bedrag dat door de gezamenlijke Investeerders aan de Ondernemer voor de
financiering van het Project ter leen is verstrekt gelijk is aan de Financieringsbehoefte, eindigt de
mogelijkheid van inschrijving voor Investeerders voor dit Project. De mogelijkheid van inschrijving eindigt in
alle gevallen uiterlijk na het verstrijken van de Inschrijftermijn.
All4funding zal alsdan de inschrijvingsmogelijkheid voor het Project op het Internetplatform blokkeren. Het
bedrag dat de Financieringsbehoefte van het Project overschrijdt, zal worden gerestitueerd aan de
Investeerder(s), waarbij voor de volgorde van deelname van de Investeerders bepalend zal zijn de
volgorde van ontvangst door de Payment Service Provider van de ter leen verstrekte gelden.
Over het te restitueren bedrag zal door de Stichting Investeringsgelden geen rente worden vergoed.

4.6

Indien en zodra de in artikel 4.4 genoemde opschortende voorwaarde(n) is/zijn vervuld, is de Geldlening
onvoorwaardelijk tot stand gekomen. All4funding zal de Investeerder hierover schriftelijk informeren.

4.7

Indien de in artikel 4.4 genoemde opschortende voorwaarde(n) van de Geldlening niet binnen de daarvoor
gestelde termijn worden vervuld, komt de Geldlening niet tot stand. De Stichting Investeringsgelden zal het
Investeringsbedrag binnen vijf werkdagen na afloop van de gestelde termijn restitueren aan de
Investeerder. Over het te restitueren bedrag zal door de Stichting Investeringsgelden geen rente worden
vergoed.

Artikel 5 - Kosten en betaling
5.1

Indien en zodra de in artikel 4.4 genoemde opschortende voorwaarde(n) van de Geldlening vervuld is/zijn,
heeft All4funding recht op een vergoeding van de Investeerder voor de administratiekosten. De hoogte van
deze vergoeding is vermeld op de Website van All4Funding (www.all4funding.nl) op de pagina “Tarieven”.
Betaling van bedoelde vergoeding zal plaatsvinden doordat de Stichting Incasso een bedrag gelijk aan de
vergoeding zal inhouden op de eerste rentetermijn ter zake van de Geldlening die door de Ondernemer op
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de rekening van Stichting Incasso is gestort. De Stichting Incasso zal de vergoeding namens de
Investeerder voldoen aan All4funding.
Indien de opschortende voorwaarde(n) van de Geldlening niet word(t)(en) vervuld, is de Investeerder
voormelde vergoeding niet verschuldigd.
5.2

Indien de Ondernemer in verzuim is met de betaling van de eerste rentetermijn, dient de Investeerder de
vergoeding rechtstreeks te voldoen aan All4funding. De Investeerder ontvangt hiertoe bericht van
All4funding. De Investeerder dient dit bedrag binnen vijf werkdagen na ontvangst van dit bericht te betalen
aan All4funding.
Indien de Investeerder dit bedrag niet, niet tijdig of niet volledig aan All4funding betaalt, is de Investeerder van
rechtswege in verzuim. Stichting Incasso is vanaf dat moment bevoegd om de vergoeding in te houden op
aflossingen die door de Ondernemer zijn gestort op de rekening van Stichting Incasso. Het voorgaande
geldt onverminderd de overige bevoegdheden die All4funding heeft op grond van de wet en/of deze
Algemene Voorwaarden Investeerders.

Artikel 6 – Risico's voor de Investeerder
6.1

De Investeerder kan het onvoorwaardelijk aan de Ondernemer ter leen verstrekte Investeringsbedrag
uitsluitend terugvorderen van de Ondernemer met inachtneming van bepaalde in de Geldlening.
De Investeerder kan het onvoorwaardelijk aan de Ondernemer ter leen verstrekte Investeringsbedrag niet
terugvorderen van All4funding, de Stichting Investeringsgelden en/of de Stichting Incasso.

6.2

Het totale rendement dat de Investeerder ontvangt op zijn investering is gemaximeerd tot het bedrag dat is
vastgelegd in de Geldlening. De Investeerder aanvaardt dat hij geen zeggenschap zal hebben in de
onderneming die door de Ondernemer gedreven wordt.

6.3

In aanvulling op het hierna in artikel 7 bepaalde, geldt dat het toegezegde Investeringsbedrag van de
Investeerder is blootgesteld aan het risico dat de Ondernemer in betalingsproblemen zal komen te
verkeren. Indien de Ondernemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, zal de
Investeerder mogelijk geen betalingen (meer) ontvangen van de Ondernemer. In het uiterste geval kan de
Investeerder het volledig door hem ter leen verstrekte Investeringsbedrag kwijtraken. De Investeerder
onderkent dit uitdrukkelijk.

6.4

All4funding noch de Ondernemer garandeert dat de Investeerder enig voordeel zal behalen uit een
investering. Het betreft hier een investering met een hoog risico. De Investeerder is zich hiervan bewust.
De Investeerder garandeert dat hij niet met geleend geld zal investeren in een Project. All4funding
onderstreept in dit kader dat tussentijdse beëindiging van de Geldlening op basis waarvan een investering
wordt verricht, niet mogelijk is.

Artikel 7 – Aflossing en rente
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7.1

Terugbetaling van het Investeringsbedrag aan de Investeerders zal door de Ondernemer geschieden conform
de voorwaarden van de Geldlening. In de Geldlening zal worden opgenomen dat de Ondernemer het
Investeringsbedrag en de verschuldigde rente terugbetaalt overeenkomstig de bij de Geldlening
vastgestelde annuïteitenberekening, via de Stichting Incasso. De betaaltermijnen in de Geldlening zijn
fatale termijnen. Indien de Ondernemer één of meerdere verplichtingen uit deze Geldlening niet, niet tijdig
of niet volledig nakomt, zal hij zonder nadere ingebrekestelling direct na de vervaldatum van die
verplichting(en) in verzuim zijn, waardoor het Investeringsbedrag onmiddellijk in haar geheel opeisbaar is.
Indien er sprake is van het overschrijden van een fatale termijn, is de Stichting Incasso gerechtigd de
noodzakelijke acties te nemen ter invordering van het Investeringsbedrag.

7.2

De rechten en belangen van de Investeerders tegenover de Ondernemer worden, zonder tussenkomst van
de Investeerders, door de Stichting Incasso uitgeoefend en waargenomen.
Eventuele zekerheidsrechten zullen worden gevestigd ten behoeve van de Stichting Incasso, zodat de
Stichting Incasso als enige gerechtigd zal zijn acties te ondernemen tot uitwinning van gevestigde
zekerheidsrechten, tenzij anders is vermeld in de Geldlening. Het zal aan de Stichting Incasso zijn
voorbehouden, naar eigen goeddunken, alle beslissingen te nemen over het instellen van
vorderingsrechten en/of rechtstreekse acties jegens de Ondernemer en over eventuele uitwinning van
zekerheden. De Stichting Incasso kan daartoe nimmer worden verplicht door een Investeerder of door de
gezamenlijke Investeerders.

7.3

Alle (buiten)gerechtelijke en overige kosten zullen door de Stichting Incasso worden verhaald op de
Ondernemer. Echter, indien het verhalen van deze kosten op de Ondernemer niet mogelijk blijkt, ongeacht
de reden, zullen deze kosten voor rekening van de Investeerder blijven. De Investeerder is zich ervan
bewust dat in geval hij incassomaatregelen neemt de kosten daarvan boven het geïnvesteerde bedrag uit
kunnen komen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1

Noch All4funding noch een van de Stichtingen is aansprakelijk voor:
a.

schade als gevolg van de niet-beschikbaarheid van de Website en/of het Internetplatform,
onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of fouten of onvolledigheden in de
functionaliteit van het Internetplatform, of schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door,
inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of
fouten of vertraging in het verstrekken van informatiediensten door All4funding of door de Investeerder
aan All4funding;

b.

schade als gevolg van problemen veroorzaakt door storingen of vertragingen in de bancaire
dienstverlening;

c.

schade ontstaan ten gevolge van onjuiste en/of onvolledige gegevensverstrekking door de
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Investeerder en/of de Ondernemers aan All4funding. All4funding en de Stichtingen zijn evenmin
verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie op enige site die is gelinkt van of naar de Website;
d.

de niet-nakoming door de Ondernemers en de Investeerders van de betalingsverplichtingen uit
hoofde van de Geldleningen. All4funding en de Stichtingen zijn evenmin aansprakelijk voor enige
schade die voortvloeit uit het doen van een investering via de Website, waaronder begrepen (doch
niet uitsluitend) het verlies van een investering of het mislopen van rendementen.

8.2

De in artikel 8.1 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van All4funding, de Stichtingen of haar medewerkers.

8.3

De totale aansprakelijkheid van All4funding en elk van de Stichtingen uit welke hoofde dan ook is ten allen
tijde beperkt tot vergoeding van directe schade tot een maximum van € 500,=.
Aansprakelijkheid van All4funding en elk van de Stichtingen voor indirecte schade, waaronder in ieder
geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door
bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, verminking of verlies van data, is
uitgesloten.

8.4

De Investeerder vrijwaart All4funding en elk van de Stichtingen tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid,
verlies, schade en kosten die All4funding en/of elk van de Stichtingen oploopt vanwege schending door de
Investeerder van zijn verplichtingen uit hoofde van een Geldlening en/of deze Algemene Voorwaarden. De
Investeerders, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor
rekening van de Investeerder komen. De Investeerder vrijwaart All4funding en elk van de Stichtingen in alle
gevallen voor aanspraken van de Ondernemers en derden, welke het gevolg zijn van het gebruik van het
Internetplatform en via het Internetplatform met de Ondernemers en/of andere Investeerders uitgewisselde
berichten en aangegane transacties. In geen geval is All4funding of een van de Stichtingen aansprakelijk
voor de manier waarop de Ondernemer en de Investeerders gebruik maken van de door All4funding en de
Stichtingen geleverde diensten.

8.5

De administratie van de Stichtingen geldt als volledig bewijs van hetgeen een Ondernemer en/of All4funding
aan de Investeerder verschuldigd is, behoudens tegenbewijs.

8.6

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Investeerder de schade
zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij All4funding meldt. Iedere vordering tot
schadevergoeding tegen All4funding en/of een van de Stichtingen vervalt door het enkele verloop van 6
maanden na het ontstaan van de vordering. Daarnaast bestaat in alle gevallen geen recht op
schadevergoeding indien de oorzaak van de schade:
a.

veroorzaakt is door het niet naleven van de door of namens All4funding dan wel een van de
Stichtingen aan de Investeerder verstrekte voorschriften;

b.

bestaat uit verminking of het verloren gaan van data;

c.

veroorzaakt is door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of
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netwerkvoorzieningen, of
d.

anderszins veroorzaakt is door niet aan All4funding en/of een van de Stichtingen toe te rekenen
oorzaken.

Artikel 9 – Gebruiksregels voor Internetplatform
9.1

De Investeerder zal de Website uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruiken. De Investeerder zal de
Website niet aanwenden voor het plaatsen of doorgeven van materiaal dat lasterlijk of obsceen is dan wel
inbreuk maakt op rechten van derden dan wel onrechtmatig is jegens derden. De Investeerder onthoudt
zich van het doen van afbreukmakende uitlatingen over All4funding, de Website en/of andere Investeerders
en de Ondernemers.

9.2

Het kopiëren, verspreiden, hergebruiken e.d. van (gedeelten van) de Website en/of het Internetplatform (met
inbegrip van daarop gepubliceerde gegevens) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van All4funding.

9.3

Het is niet toegestaan om technische beveiligingsmaatregelen van of op de Website en/of het
Internetplatform te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen.
Technische beveiligingsmaatregelen kunnen onder andere het gebruik of het kopiëren van gepubliceerde
gegevens en/of andere elementen op de Website en/of het Internetplatform belemmeren of beperken. Ook
het ongeautoriseerd gebruik van accountgegevens en wachtwoorden is een vorm van (verboden)
omzeiling.

9.4

Het is niet toegestaan om gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of om een dergelijk
systeem te lanceren), met inbegrip van maar niet beperkt tot een robot, spider of offline reader, waarmee
via de Website en/of het Internetplatform over een bepaalde periode meer aanvragen aan de servers van
All4funding worden verstuurd dan iemand redelijkerwijze in die periode kan genereren door gebruikmaking
van een openbaar beschikbare, standaard (d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser.

9.5

Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens van de gebruikers (de Ondernemers, andere Investeerders
of anderen) van de Website en/of het Internetplatform (zoals bijvoorbeeld accountgegevens en
gebruikersnamen) te verzamelen of anderszins te verwerken, tenzij dit in het kader van rechtstreeks
contact dan wel anderszins met toestemming van de betrokkene(n) geschiedt en met inachtneming van
toepasselijke geldende wetgeving.

9.6

All4funding verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van
spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website en het Internetplatform, evenwel uitsluitend met
het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, doch geen caches of
archieven van dat materiaal. All4funding behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het
algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

9.7

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) de Website is de voorafgaande toestemming
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van All4funding nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de
gastsite zich naar het oordeel van All4funding slecht verdraagt met de naam en reputatie van All4funding,
haar diensten en producten of de inhoud van de Website. Indien na toestemming van All4funding de
gastsite wijzigt, dient wederom toestemming aan All4funding te worden gevraagd voor de hyperlink.
All4funding is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of andere informatiebronnen
waarnaar middels hyperlinks of anderszins wordt verwezen of die zelf verwijzen naar de Website of het
Internetplatform.

Artikel 10 – Overige verplichtingen Investeerder
10.1 De Investeerder is verplicht om, alvorens tot Ondertekening van de Overeenkomst van Geldlening over te
gaan, zich goed op de hoogte te stellen van de specifieke regels die daarvoor gelden. De Investeerder is
zich ervan bewust dat All4funding daarover geen advies heeft verstrekt. All4funding draagt geen enkele
verantwoordelijkheid voor de Projecten en de inhoud van de Documentatie en eventuele Toelichting die zijn
geplaatst op het Internetplatform.
10.2 De Investeerder is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die de belangen van All4funding en/of de
Stichtingen (kunnen) schaden.
10.3 De Investeerder staat er jegens All4funding voor in dat het doen van een investering via All4funding is
toegestaan op grond van de regelgeving van het land waar de Investeerder zijn vestigings- of woonplaats
heeft (althans op grond van de regelgeving die op andere wijze op hem van toepassing is). De
Investeerder is zelf verantwoordelijk om dit na te gaan. All4funding is nimmer aansprakelijk voor schade
ontstaan als gevolg van niet-naleving (althans onvolledige naleving) door de Investeerder van op hem
toepasselijke regels van niet-Nederlands recht.
Artikel 11 – Verplichtingen van All4funding en de Stichtingen
11.1 De verplichtingen van All4funding en elk van de Stichtingen zijn steeds inspanningsverbintenissen en
uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenissen, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is
overeengekomen en het overeengekomen resultaat duidelijk en ondubbelzinnig is omschreven.
11.2 All4funding houdt het Internetplatform zoveel mogelijk in stand en beschikbaar. All4funding heeft het
alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen van de Website, het Internetplatform of enig deel daarvan, om
welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming.
11.3 De Stichtingen verplichten zich jegens de Investeerder tot het (administratief) bijhouden van alle Projecten
waaraan de Investeerder zal deelnemen.
11.4 De Ondernemer zal de Investeerder (hetzij schriftelijk hetzij via de Website) regelmatig op de hoogte dienen
te houden van relevante ontwikkelingen met betrekking tot ieder Projectvoorstel, waarin de Investeerder
als schuldeiser een financieel belang heeft. All4funding draagt geen verantwoordelijkheid voor de
nakoming van deze verplichtingen door de Ondernemer.
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11.5 Indien een Ondernemer niet (volledig) of niet tijdig zijn (betalings)verplichtingen jegens de Investeerder
nakomt, zal Stichting Incasso trachten alsnog betaling te verkrijgen. De vergoeding die All4funding
ontvangt van de Investeerder uit hoofde van de Gebruiksovereenkomst voorziet niet in eventuele mogelijke
overige (buiten)gerechtelijke maatregelen jegens de Ondernemer. All4funding en de Stichtingen zijn jegens
de Investeerder nimmer aansprakelijk voor het niet (volledig) of niet tijdig nakomen door de Ondernemer
van enige (betalings)verplichting voortvloeiende uit de Geldlening.
11.6 All4funding biedt een Internetplatform voor crowdfunding. Op de Website komen vraag en aanbod samen
doch All4funding heeft geen enkele inhoudelijke betrokkenheid bij de investering via de Website anders
dan dat zij zelfstandig beoordeelt of een Project in aanmerking komt voor plaatsing op de Website.
All4funding beoordeelt uitdrukkelijk niet de winstverwachting van de Ondernemer. De Investeerder kan
jegens All4funding dan ook geen rechten ontlenen aan het feit dat het via de Website mogelijk is een
investering in de Ondernemer te doen. Een beslissing tot het doen van een investering is volledig voor
eigen rekening en risico van de Investeerder.
11.7 Het al dan niet voortbestaan van All4funding tast de contractuele relatie(s) tussen de Ondernemer en de
Investeerders niet aan. Deze blijft ongewijzigd in stand en van kracht. De Stichtingen beheren de
leningenadministratie zodat alle betalingen door kunnen lopen.

Artikel 12 – Duur en beëindiging en gevolgen beëindiging van het Account van de Investeerder
12.1

Met inachtneming het overige bepaalde in dit artikel, is het Account waarop deze Algemene Voorwaarden
Investeerders van toepassing zijn, aangemaakt voor onbepaalde tijd. De Investeerder kan het Account
en alle daarbij behorende rechtsverhoudingen schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van ten minste
één maand hetgeen schriftelijk door All4funding bevestigd dient te worden teneinde geldig te zijn. Deze
bevoegdheid om op te zeggen geldt niet gedurende de periode dat er (een) Geldlening(en) van kracht
is/zijn. De bepalingen in artikel 8 laten onverlet alle overige rechten van All4funding op grond van de wet
en overeenkomst(en), waaronder het recht op schadevergoeding en ontbinding.

12.2

Het (gebruik van het) Account en alle daarbij behorende rechtsverhoudingen kan schriftelijk,
buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang zonder opzeggingstermijn worden beëindigd in de
gevallen genoemd in artikel 5.2 van de Gebruiksovereenkomst.

12.3

Beëindiging op grond van dit artikel laat onverlet verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om na
beëindiging voort te duren, zoals onder meer het bepaalde met betrekking tot de artikelen 8, 12, 13, 14
en 16.

12.4

All4funding is wegens beëindiging van het Account en alle daarbij behorende rechtsverhoudingen
nimmer tot enige schadevergoeding of betaling van welke kosten dan ook gehouden.
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12.5

In geval van beëindiging, ongeacht de reden daarvan, zal All4funding het Account per datum van
beëindiging ontoegankelijk maken en van haar systemen verwijderen, behoudens die informatie die
All4funding in het kader van enige wettelijke verplichting dient te bewaren.

Artikel 13 – Vertrouwelijkheid
13.1

All4funding en de Investeerder zijn verplicht alle informatie omtrent de bedrijfsvoering of de organisatie
van de andere partij alsmede van de Ondernemers, welke hun bekend wordt in het kader van de
uitvoering van deze Algemene Voorwaarden Investeerders en waarvan de Ondernemers hebben
aangegeven, of waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze als vertrouwelijk heeft te
gelden, niet ten eigen bate aan te wenden en deze niet aan enige derde bekend te maken, dit laatste
behoudens voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van deze Algemene voorwaarden
Investeerders.

Artikel 14 – Intellectuele Eigendomsrechten
14.1

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de Website en de vormgeving van de Website,
zijn op grond van de Auteurswet, Databankenwet en overige toepasselijke wetgeving beschermd. Met
uitzondering van de Projecten, Documentatie en Toelichting is All4funding houder van deze rechten. Het
is niet toegestaan deze gegevens en de vormgeving van de Website te verveelvoudigen, ter beschikking
te stellen aan derden of openbaar te maken.

14.2

Op de inhoud van Projecten, Documentatie en Toelichting rusten intellectuele eigendomsrechten van de
Ondernemers en/of diens licentiegevers. Tenzij anders vermeld krijgt de Investeerder uitsluitend het recht
om deze informatie in te zien, te downloaden en/of te printen met het oog op het overwegen van het
verstrekken van een financiering, en is voor ieder ander gebruik (behoudens voor zover op grond van
een wettelijke exceptie toegestaan) voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemers die de
informatie hebben geplaatst vereist.

14.3

All4funding is rechthebbende van het beeldmerk All4funding. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van All4funding is het niet toegestaan gebruik te maken van dit merk alsmede van
eventuele andere woord- en beeldmerken van derden gepubliceerd op dit Internetplatform.

Artikel 15 – Regelgeving
15.1

All4funding heeft een ontheffing voor het verbod op het als tussenpersoon werkzaamheden verrichten
ten behoeve van het buiten besloten kring aantrekken van opvorderbare gelden in de zin van artikel 4:3
Wet op het financieel toezicht en is voor het overige noch vergunningplichtig noch prospectusplichtig op
grond van de Wet op het financieel toezicht. Investeringen via All4funding vallen dan ook niet onder het
depositogarantiestelsel, enig beleggingscompensatiestelsel of enige andere garantieregeling.

Artikel 16 – Algemene bepalingen
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16.1

Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden Investeerders nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Investeerders volledig van kracht blijven.

16.2

All4funding is gerechtigd haar rechtsverhouding tot de Investeerder over te dragen aan een derde in het
kader van gehele of gedeeltelijke overdracht van haar bedrijfsactiviteiten aan die derde. De Investeerder
stemt bij voorbaat in met een dergelijke overdracht.

16.3

De Investeerder stemt er mee in dat de Geldlening op eerste schriftelijke verzoek van één van de
Partijen in een notariële akte wordt vastgelegd. Dit op kosten van de Ondernemer.

16.4

Op de rechtsverhouding tussen Partijen en deze Algemene Voorwaarden Investeerders is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Noord-Nederland zal exclusief bevoegd zijn
kennis te nemen van geschillen in verband hiermee, tenzij op grond van dwingend recht (tevens) een
andere rechter bevoegd is.

16.5

All4funding is gerechtigd de Algemene Voorwaarden Investeerders te wijzigen en/of aan te vullen.
All4funding zal zich inspannen om iedere Investeerder voor de ingangsdatum van de desbetreffende
wijziging of aanvulling op de hoogte te stellen.

***
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