	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Fundingsovereenkomst
A. De Onderneming……………….., ingeschreven bij The Dutch Deal onder nummer
……., die op de website van The Dutch Deal een Project geplaatst heeft onder
projectnummer ………. (hierna te noemen “Het Project”)
B. De Investeerders die zich op de website van The Dutch Deal hebben ingeschreven
op het Project, nader te noemen “de Investeerders” (Bijlage 1: Lijst Investeerders –
geanonimiseerd op nummers, maar allen bekend aan The Dutch Deal), hierbij
vertegenwoordigd door The Dutch Deal die als gemachtigde optreedt voor de
Investeerders
Overwegende dat:
-‐
-‐
-‐

de Onderneming op de website van The Dutch Deal een Project geplaatst heeft om
door middel van crowdfunding financiële middelen aan te trekken voor het Project;
de Investeerders geïnvesteerd hebben in het Project;
het Project voltekend is;

Zijn als volgt overeengekomen:
De Investeerders hebben gekozen voor het Project gelijkelijk de Onderneming de
Investeerders als geldschieters aanvaardt.
Deze geldlening door de Investeerders aan de Onderneming vindt plaats op basis van de
kenmerken en voorwaarden van het Project zoals gepubliceerd op de website van The
Dutch Deal (zie aldaar voor bedrag, looptijd, rente, etc.), aan partijen genoegzaam bekend.
Gedurende de looptijd, te weten … maanden, betaalt de Onderneming maandelijks
aflossing en rente over het geïnvesteerde bedrag, conform bijliggend aflossingsschema
(Bijlage 2: aflossingsschema).
The Dutch Deal faciliteert door tussenkomst van Intersolve EGI de geldstromen tussen de
Investeerders en Onderneming, maakt echter voor het overige geen deel uit van de
Fundingsovereenkomst en staat niet in voor de (tijdige) betaling door de Onderneming.
Tussen De Onderneming en The Dutch Deal zijn de Algemene Voorwaarden
Ondernemers/Ondernemingen van toepassing
Tussen de Investeerders en de Onderneming zijn de Algemene Voorwaarden Investeerder
van toepassing.
Investeerder(s) noch Onderneming/Ondernemer kunnen in hun onderlinge verhouding enige
rechten ontlenen aan voornoemde algemene voorwaarden.
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Nadat het Project voltekend is en na ontvangst van de volledig door de
Onderneming/Ondernemer ondertekende Fundingsovereenkomst (alsmede van alle
ondertekende bijlagen) wordt het Investeringsbedrag (na afrek van de succesfee) door The
Dutch Deal c.q. Intersolve EGI naar de Nederlandse bankrekening van de Onderneming
overgemaakt.
De Onderneming alsmede haar bestuurder(s)s/vennoot/vennoten, zowel tezamen als ieder
afzonderlijk verklaren door ondertekening van deze Overeenkomst wegens ter investering
ontvangen gelden ten behoeve van het Project, hoofdelijk schuldig te zijn aan de
Investeerders, elk afzonderlijk alsmede in het geheel:
1) Het Investeringsbedrag (de Hoofdsom), vermeerderd met rente van ….% gedurende
de looptijd van ……maanden.
2) Over de Hoofdsom of het onafgeloste gedeelte daarvan is de Onderneming aan
Investeerder(s) een bedrag van rente en aflossing verschuldigd, zoals vermeld in het
aan deze Overeenkomst gehechte aflossingsschema (Bijlage ..). Bij niet tijdige of niet
volledige betaling is de Onderneming conform het bijbehorende aflossingsschema is
de Onderneming gedurende de tijd dat hij niet nakomt een dagelijks opeisbare
vertragingsrente verschuldigd. Deze vertragingsrente is gelijk aan het effectieve
kredietvergoedingspercentage zoals vermeld op het aflosschema.
3) De hoofdsom of het onafgeloste deel daarvan is opeisbaar op de in het aflosschema
te vermelden maandelijkse betaaldatum. The Dutch Deal stuurt 5 dagen voor de
betalingstermijn een betalingsnotificatie aan de Onderneming.
4) De Onderneming kan bevrijdend aan haar maandelijkse betalingsverplichting
voldoen door tijdig het gehele maandelijks verschuldigde bedrag aan The Dutch Deal
ten behoeve van de Investeerders over te maken.
5) Het aan The Dutch Deal c.q. Intersolve EGI door de Onderneming/Ondernemer
betaalde maandelijkse bedrag ten behoeve van de Investeerders, wordt conform
aflossingsschema (na eenmalige aftrek van de Investeringsfee) op de “Wallets” van
de Investeerders gestort.
6) De Onderneming zal aan al haar betalingsverplichtingen aan de Investeerder(s)
hebben voldaan als zij alle betalingen geheel conform het aflossingsschema heeft
verricht.
7) De administratie van The Dutch Deal c.q. Intersolve EGI geldt als volledig bewijs van
hetgeen de Onderneming aan de Investeerder(s) verschuldigd is, behoudens
tegenbewijs.
De bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze Overeenkomst.
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
De bevoegde rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd van geschillen voortvloeiend uit de
Overeenkomst kennis te nemen en deze te beslechten.
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In tweevoud getekend te………………………………………op………………………………..
De Onderneming:

Bestuurder A:
(Handtekening Bestuurder A)
Bestuurder B:

(Handtekening Bestuurder B)

En ten blijke van toestemming getekend door:
De heer/mevrouw……………………geboren op……………………te……………,
geregistreerd onder BSN nummer……………………………..en partner van Schuldenaar……

……………………….(Handtekening

Hierna (zowel tezamen als ieder afzonderlijk) te noemen “schuldenaar”verklaart/verklaren
wegens ter investering/leen ontvagen gelden, voornoemd, ieder hoofdelijk, des dat de een
betalende de ander zal zijn bevrijd schuldig te zijn aan: De Investeerders – door
tussenkomst van The Dutch Deal B.V., gevestigd te………….., ingeschreven onder kvknummer ………….

Bijlagen:
Bijlage 1 -Lijst van Investeerders (geanonimiseerd, op nummers, identiteit is bekend aan
The Dutch Deal) ;
Bijlage 2 - Aflossingsschema
Bijlage 3 - Machtigingsformulier
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