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OVEREENKOMST VAN GEBRUIK INTERNETPLATFORM
1.

All4funding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair
gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te aan Rondenborg 1 te 9502 WV
Stadskanaal, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59461799
(All4Funding);

2.

Investeerder

3.

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

IN OVERWEGING NEMENDE:
1.

All4funding is aanbieder van het Internetplatform;

2.

De Investeerder wenst gebruik te maken van het Internetplatform met het oog op het
verstrekken van een financiering aan door hem kansrijk beoordeelde projecten van
de Ondernemers en wenst daartoe een Account aan te maken;

3.

Stichting Incasso heeft een faciliterende rol in het kader van de betaling van de uit
hoofde van deze Gebruiksovereenkomst verschuldigde vergoeding;

4.

All4funding, de Investeerder en de Stichting Incasso wensen in deze
Gebruiksovereenkomst de voorwaarden vast te leggen waaronder de Investeerder
gebruik mag maken van het Internetplatform.

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1 - Uitleg, interpretatie en definities
1.1

De gedefinieerde begrippen welke zijn opgenomen in de Gebruiksovereenkomst zijn
van toepassing op de gehele Gebruiksovereenkomst inclusief Bijlagen. De
gedefinieerde begrippen hebben de betekenis die daarbij is vermeld in de Algemene
Voorwaarden Investeerders van All4funding.

1.2

De Bijlagen vormen één geheel met deze Gebruiksovereenkomst en zijn
onlosmakelijk daarmee en met elkaar verbonden. Een verwijzing naar deze
Gebruiksovereenkomst omvat derhalve automatisch tevens een verwijzing naar de
Bijlagen.
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Artikel 2 – Gebruik Internetplatform en Algemene Voorwaarden
2.1

Onder de voorwaarde van acceptatie van de voorwaarden vervat in deze
Gebruiksovereenkomst is het de Investeerder toegestaan om gebruik te maken van
het Internetplatform voor het bekijken van projecten van de Ondernemers en
desgewenst het aangaan van Geldleningen. De verplichtingen van All4funding uit
hoofde van deze Gebruiksovereenkomst zijn beperkt tot het aanbieden van het
Internetplatform. De verplichtingen van de Stichting Incasso zijn beperkt tot de
verplichting tot betaling als vermeld in artikel 4.2 van deze Gebruiksovereenkomst.

2.2

Het gebruik van het Internetplatform door de Investeerder wordt behalve door deze
Gebruiksovereenkomst tevens beheerst door de Algemene Voorwaarden
Investeerders van All4funding. De Investeerder verklaart ervan op de hoogte te zijn
dat de Algemene Voorwaarden Investeerders zijn vermeld op de Website en hij
verklaart van deze Algemene Voorwaarden Investeerders kennis genomen te hebben
en deze te aanvaarden. All4funding zal deze Algemene Voorwaarden Investeerders
op diens eerste verzoek per post aan de Investeerder toezenden.

Artikel 3 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
3.1

Op de activiteiten van All4Funding zijn de aansprakelijkheidsbeperkingen van
toepassing die omschreven staan in de Algemene Voorwaarden Investeerders van
All4funding.

Artikel 4 - Kosten en betaling
4.1

Mits de opschortende voorwaarde van de Geldlening vervuld is, 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”.

4.2

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 is overgemaakt naar de Stichting Incasso. De
Stichting Incasso zal de vergoeding namens de Investeerder voldoen aan All4funding.
Indien de Ondernemer in verzuim is met de betaling van de eerste rentetermijn, dient
de Investeerder de vergoeding rechtstreeks te voldoen aan All4funding.

Artikel 5 - Duur en beëindiging
5.1

Deze Gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd

5.2

Deze Gebruiksovereenkomst kan zonder opzeggingstermijn worden beëindigd:
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a.

door een Partij indien de andere een Partij in staat van faillissement wordt
verklaard of indien aan een Partij surseance van betaling wordt verleend en
in alle gevallen waarin een Partij het vrij beheer over een of meer van zijn
goederen verliest;

b.

door een Partij bij liquidatie van de andere Partij of beëindiging van alle
activiteiten door de andere Partij;

c.

door een Partij indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van één of meer van zijn verplichtingen ingevolge deze
Gebruiksovereenkomst en deze verplichting niet alsnog is nagekomen
binnen acht dagen na schriftelijke ingebrekestelling;

d.

door All4funding indien er meer dan 6 maanden geen activiteit is op het
Account, de Investeerder overlijdt (indien natuurlijk persoon) dan wel de
Investeerder gebruik maakt van meer dan één Account.

5.3

Beëindiging op grond van dit artikel laat onverlet de verplichting tot voldoening van de
in artikel 4 genoemde vergoeding.

5.4

All4funding is wegens beëindiging van deze Gebruiksovereenkomst nimmer tot enige
schadevergoeding of betaling gehouden.
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