	
  
	
  

ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERNEMERS/ONDERNEMINGEN
1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1. De tekst van deze algemene voorwaarden (”Algemene Voorwaarden
Ondernemers/Ondernemingen”) is door The Dutch Deal B.V. gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Eindhoven. The Dutch Deal B.V. (“The Dutch Deal”) is ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58058788. De Algemene
Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen kunnen ook worden geraadpleegd op de website van
The Dutch Deal (www.thedutchdeal.nl/algemene_voorwaarden/Ondernemers ).
1.2. De Algemene Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen zijn van toepassing op alle bestaande
en toekomstige rechtsverhoudingen tussen The Dutch Deal of haar rechtsopvolger enerzijds en de
ondernemer (”Ondernemer”) en zijn Onderneming (”Onderneming”) anderzijds, die via de website
van The Dutch Deal (”The Dutch Deal-website”) vermogen wensen aan te trekken en/of aantrekken
van investeerders (”Investeerders”) voor de uitvoering en/of ontwikkeling van de onderneming die zij
drijven, in het kader waarvan zij gebruik wensen te maken en/of maken van de website en de
diensten van The Dutch Deal, voor zover daarvan niet is afgeweken in de overeenkomst(en) en/of
bijzondere voorwaarden die tussen The Dutch Deal en de Ondernemer en/of de Onderneming gelden
(tezamen:“Overeenkomst(en)”) of daar strijdig of onverenigbaar mee zijn. Indien in deze Algemene
Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen wordt verwezen naar Overeenkomst(en), worden
daaronder mede begrepen de Algemene Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen.
1.3. In de Algemene Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen worden enerzijds de rechten en
verplichtingen van The Dutch Deal tegenover de Ondernemer en de Onderneming geregeld,
anderzijds regelen de Algemene Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen welke rechten en
verplichtingen de Ondernemer en de Onderneming hebben tegenover The Dutch Deal.
1.4. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen ongeldig of
niet afdwingbaar zou zijn, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van de
Algemene Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen onverlet. Een dergelijk ongeldige of nietafdwingbare bepaling zal worden vervangen of geacht worden te zijn vervangen door een bepaling
die geldig en afdwingbaar is en waarvan de interpretatie de strekking van de ongeldige of nietafdwingbare bepaling zo dicht mogelijk nadert, onverminderd het bepaalde in artikel 1.5.
1.5. The Dutch Deal is gerechtigd de Algemene Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen van tijd
tot tijd te wijzigen en aan te vullen. Deze aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden
Ondernemers/Ondernemingen worden op de website van The Dutch Deal beschikbaar gesteld, waar
zij zijn in te zien en/of elektronisch zijn op te slaan. De Ondernemer en de Onderneming stemmen
uitdrukkelijk in met elektronische beschikbaar stellen van de Algemene Voorwaarden
Ondernemers/Ondernemingen op The Dutch Deal.

2. INFORMATIEPLICHTEN THE DUTCH DEAL
2.1. The Dutch Deal draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden
Ondernemers/Ondernemingen voor of bij registratie op de The Dutch Deal-website elektronisch aan
de Ondernemer en de Onderneming ter beschikking zijn gesteld op The Dutch Deal website. The
Dutch Deal stelt de Algemene Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen op een zodanige wijze ter
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beschikking dat deze door de Ondernemer en de Onderneming kunnen worden opgeslagen en voor
hen toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming en houdt op de The Dutch Deal-website
de Algemene Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen ter beschikking opdat daarvan kan worden
kennisgenomen. De Ondernemer en de Onderneming zijn verantwoordelijk voor het opslaan en
printen van de Algemene Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen via de daarvoor beschikbare
faciliteiten op de The Dutch Deal-website, middels de browser van de Ondernemer en de
Onderneming, of anderszins. De Ondernemer en de Onderneming zijn tevens verantwoordelijk voor
de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de door hen opgeslagen exemplaren van de Algemene
Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen.
2.2. Onverminderd eventueel voor The Dutch Deal geldende bestaande wettelijke verplichtingen om
de Overeenkomst(en) te bewaren, zal The Dutch Deal de Overeenkomst(en) niet bewaren en is The
Dutch Deal niet verplicht de eventueel gearchiveerde Overeenkomst(en) voor de Ondernemer en de
Onderneming toegankelijk te houden.
2.3. Indien The Dutch Deal een gedragscode hanteert, vermeldt zij dit op de The Dutch Deal-website
en geeft zij tevens aan via welke hyperlink of andere methode deze gedragscode is op te slaan en te
raadplegen. De verplichtingen van The Dutch Deal zoals vermeld in de gedragscode gelden niet voor
zover deze tot meer strekken dan is bepaald in de Overeenkomst(en).
2.4. The Dutch Deal stelt via de The Dutch Deal-website haar contactgegevens, een overzicht van de
eventueel van toepassing zijnde kosten en vergoedingen, en alle andere wettelijk verplichte informatie
beschikbaar aan de Ondernemer en de Onderneming.

3. AANMAKEN VAN EEN ONDERNEMINGSACCOUNT
3.1. Om als onderneming gebruik te maken van The Dutch Deal website en haar faciliteiten, moet de
onderneming een account aanmaken. The Dutch Deal kent twee accountsfasen
(“Ondernemingsaccount”), tijdens registratie:
a. Basis-account; nodig om gebruik te kunnen maken van “het bepaald je kans” formulier.
Hiervoor dienen onderstaande gegevens te worden aangeleverd:
• Naam onderneming
• Email adres
• Telefoonnummer
b. Full-account; mocht de onderneming daadwerkelijk willen overgaan tot het plaatsen van
een project, heeft The Dutch Deal onderstaande gegevens nodig. Het basis-account zal
hiermee worden verrijkt en worden omgezet naar een full-account:
• Ingevulde “Intakeformulier” inclusief alle gevraagde bescheiden.
3.2.Naast in artikel 3.1. genoemde voorwaarden voor registratie, dient een Onderneming, om gebruik
te kunnen maken van de The Dutch Deal-website, te voldoen aan onderstaande voorwaarden:
A) de vertegenwoordiger(s) van de Onderneming is/zijn meerderjarig en handelingsbekwaam;
B) de vertegenwoordiger(s) van de Onderneming zijn bevoegd de Onderneming te
vertegenwoordigen;
C) de Onderneming en haar vertegenwoordiger(s) is/zijn nooit toegang geweigerd tot een
vergelijkbare website en/of door een dienstverlener van de informatiemaatschappij als
bedoeld in artikel 3:15d lid 3 van het Burgerlijk Wetboek wegens een toerekenbare
tekortkoming of onrechtmatig handelen of nalaten;
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D) de Onderneming handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en is ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel; en
E) de Onderneming en haar vertegenwoordigers is/zijn nooit veroordeeld wegens enig misdrijf
zulks ter beoordeling van The Dutch Deal of wegens enige overtreding met betrekking tot
computercriminaliteit en/of fraude.
De Ondernemer en de Onderneming staan er voor in dat de Onderneming aan de voorwaarden onder
A) – E) voldoet op het moment van gebruik name, als Onderneming, van de The Dutch Deal-website
en zolang de Onderneming actief is op de The Dutch Deal-website.
3.3. De volgende gegevens van de Onderneming dienen aan The Dutch Deal verstrekt te worden
alvorens de Onderneming een account op de website van The Dutch Deal kan plaatsvinden. Het
Intakeformulier voorziet in het opvragen van deze gegevens:
a) de statutaire- of handelsnaam van de Onderneming;
b) de (statutaire) vestigingsplaats van de Onderneming;
c) het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel van de Onderneming;
d) het e-mailadres van de Onderneming;
e) een beschrijving van het product/de dienst die door de Onderneming wordt aangeboden;
f) een uitgewerkt businessplan van de Onderneming;
g) het bedrag dat de Onderneming door middel van crowdfunding wenst aan te trekken (ten
minste EUR 5.000);
h) een beschrijving van het management en, voor zover van toepassing, het team van de
Onderneming; en
j) het zakelijke, Nederlandse, bankrekeningnummer van de Onderneming.
De Ondernemer en de Onderneming garanderen en staan er voor in dat zij de gegevens vermeld in
dit artikel 3.3 naar waarheid aan de The Dutch Deal te hebben verstrekt, door middel van een correct
ingevuld intakeformulier begeleid van alle opgevraagde bescheiden.
3.4. De persoonsgegevens die van de Onderneming zijn verstrekt, worden door The Dutch Deal
verwerkt conform het algemeen privacybeleid van The Dutch Deal, dat te raadplegen is via de The
Dutch Deal-website en de link (www.thedutchdeal.nl/privacy).
Deze privacyverklaring is eveneens op de ondernemer van toepassing.
3.5. De Ondernemer en de Onderneming zijn verplicht om de gegevens die zijn verstrekt voor de
Registratie Onderneming telkens aan te vullen en/of te wijzigen als de gegevens niet meer juist of
onvolledig zijn.
3.6. The Dutch Deal behoudt zich het recht voor om de voorwaarden die zij stelt aan de in artikel 3.3
vermelde aanlevering van de Onderneming gegevens, tussentijds te wijzigen.
3.7 The Dutch Deal stuurt de Onderneming na Registratie, derhalve na het aanmaken van een
Ondernemingsaccount, een e-mail die het aanmaken van het Ondernemingsaccount bevestigt.
3.8 Als een basis-account wordt omgezet naar een full-account, wordt er door The Dutch Deal een
ondernemingsprofiel aangemaakt in de “Mijn Account” omgeving.
3.9. Het Ondernemingsprofiel is toegankelijk via de door de Ondernemer voor zijn Persoonlijk profiel
gekozen persoonlijke gebruikersnaam in combinatie met het door de Ondernemer voor zijn
Persoonlijk profiel gekozen uniek wachtwoord (samen: de "Inloggegevens”*).
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3.10. Het Ondernemingsprofiel is strikt persoonlijk en de Ondernemer en de Onderneming zijn
verplicht de Inloggegevens geheim te houden voor derden.
3.11. Het is de Ondernemer niet toegestaan om verschillende Ondernemingsprofielen via The Dutch
Deal website aan te maken en de Ondernemer en de Onderneming mogen ook niet via verschillende
Ondernemingsprofielen handelingen op The Dutch Deal verrichten. Indien de Ondernemer of de
Onderneming dit toch doet, is The Dutch Deal gerechtigd om de schade die The Dutch Deal hierdoor
lijdt op de Ondernemer en de Onderneming te verhalen. Bovendien is The Dutch Deal in dat geval
gerechtigd om de Ondernemer en de Onderneming permanent uit te sluiten van ieder gebruik van de
diensten van The Dutch Deal.
3.12. De Ondernemer en de Onderneming zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle
handelingen die via het Ondernemingsprofiel worden verricht. Op het moment dat de Inloggegevens
van de Ondernemer op The Dutch Deal website worden ingevuld in de daarvoor bestemde ruimte en
vervolgens op de ‘Log in-button’ wordt geklikt (”Inloggen”) en na Inloggen vervolgens via het
Ondernemingsprofiel activiteiten worden verricht die gericht zijn op het ondertekenen van
documenten, wordt de Onderneming geacht deze documenten elektronisch te hebben ondertekend
in de zin van artikel 3:15a lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.
3.13 De Ondernemer en/of de Onderneming kunnen het Ondernemingsaccount beëindigen, tenzij;
(i) het propositievoorstel van de Onderneming (”Project”) op The Dutch Deal website zijn
gepubliceerd; of
(ii) de overeenkomsten die de Onderneming heeft gesloten met de Investeerders die via The
Dutch Deal website aan de Onderneming vermogen hebben verschaft
(”Fundingsovereenkomsten”), nog niet zijn beëindigd.
Indien de Ondernemer en/of Onderneming het Ondernemingsaccount wenst te beëindigen, dienen zij
daartoe een schriftelijk verzoek in (per e-mail of brief) bij The Dutch Deal.
3.14. The Dutch Deal behoudt zich het recht voor om het Ondernemingsaccount van de
Onderneming eenzijdig te beëindigen, zonder hierbij verplicht te zijn enige schade of kosten te
vergoeden, indien:
3.14.1. de Onderneming meer dan 2 (twee) jaar achtereenvolgend geen gebruik heeft gemaakt van
haar Ondernemingsaccount;
3.14.2. de Onderneming in weerwil van deze Voorwaarden Aanmelding Ondernemingen gebruikt
maakt van verschillende Ondernemingsaccounts; of
3.14.3. de Onderneming zich niet houdt aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst(en).
3.15. Eventuele vergoedingen die de Ondernemer en/of de Onderneming aan The Dutch Deal hebben
betaald worden bij beëindiging van het Ondernemingsaccount niet terugbetaald.
3.16 Indien het Ondernemingsaccount door de Ondernemer en/of de Onderneming is beëindigd, kan
The Dutch Deal wel besluiten tot beëindiging van de Overeenkomst(en). Ook na de beëindiging van
de Overeenkomst(en) blijven de Ondernemer en de Onderneming echter gebonden aan bepaalde
verplichtingen uit de beëindigde Overeenkomst(en), zoals bepaald in artikel 15.4 van de Algemene
Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen.
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3.17. The Dutch Deal zal de Onderneming geen kosten in rekening brengen voor het aanmaken van
een Ondernemingsaccount. De kosten die de Ondernemer en/of de Onderneming zelf maakt in het
kader van het aanmaken of het aanhouden van het Ondernemingsaccount zijn voor hun eigen
rekening.

4. AANMELDING VAN DE ONDERNEMING
4.1. Nadat van de Onderneming alle door The Dutch Deal gevraagde informatie is ontvangen, door
middel van aanlevering van het door een erkend financieel adviseur geaccordeerd Intakeformulier, en
vervolgens door The Dutch Deal geaccordeerd, kan de Ondernemer via de The Dutch Deal-website
een “Project” aanmelden, indien hij vermogen wenst aan te trekken voor de Onderneming.
4.2. Het basis-account zal worden omgezet naar een full-account, in de “Mijn Account” omgeving
worden alle aangeleverde gegevens toegevoegd, zodat de Onderneming en haar Ondernemer(s) deze
gegevens hier ten alle tijden kan inzien.
4.3. Door aanmelding van een “Project” bij The Dutch Deal gaan de Ondernemer en de Onderneming
ermee akkoord dat het “Project” uiteindelijk door The Dutch Deal openbaar gemaakt kan worden op
de The Dutch Deal- website. De voorwaarden zoals die gelden voor publicatie op de The Dutch
Deal-website zijn opgenomen in artikel 5 van deze Voorwaarden.
4.4. Na aanmelding van het “Project” beoordeelt The Dutch Deal het “Project” en bijbehorende
informatie, als gesteld in artikel 3.2. The Dutch Deal kan bij deze beoordeling gebruik maken van de
input van derde partijen. The Dutch Deal zal de Ondernemer en de Onderneming laten weten wat de
uitkomst van de beoordeling van het “Project” is. Deze uitkomst kan – onder meer – inhouden dat het
“Project” is goedgekeurd, is afgewezen of dat nadere informatie nodig is. The Dutch Deal zal bij de
beoordeling van het “Project” onder meer de volgende factoren in aanmerking nemen:
A) de positieve sociale impact van de Onderneming;
B) de compleetheid en kwaliteit van de informatie vervat in het business plan;
C) de motivatie van de Onderneming;
D) de passendheid en concreetheid van het product en/of de dienst die door de
Onderneming wordt aangeboden; en
E) het profiel van de Onderneming en haar (management)team (onder meer op het vlak van
focus, capaciteiten en vaardigheden).
4.5. The Dutch Deal kan op elk moment de behandeling van de aanmelding van het “Project” staken.
De kosten die door de Ondernemer en/of de Onderneming in het kader van het door hen ingediende
“Project” zijn gemaakt in de periode tot aan het moment van staking van de behandeling van de
aanmelding van het “Project door The Dutch Deal, komen voor rekening van de Ondernemer en de
Onderneming.
4.6. De Ondernemer en/of de Onderneming kunnen op elk moment, echter voordat het Project is
gepubliceerd, de aanmelding van het “Project” intrekken. Zij dient daartoe een schriftelijk verzoek in
(per e-mail of brief) bij The Dutch Deal. Indien de Ondernemer en/of de Onderneming het “Project”
beëindigt nadat een “Project” is aangemeld, wordt de aanmelding van het “Project” met de
beëindiging van het “Project” geacht te zijn ingetrokken.
4.7. Op basis van de verstrekte gegevens voor het “Project” kan The Dutch Deal op elk moment de
Ondernemer en/of de Onderneming verzoeken om aanvullende informatie te verstrekken die door
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The Dutch Deal wordt verlangd, onder andere om, maar niet beperkt tot, een juiste voorstelling te
verkrijgen van de Onderneming en het ingediende “Project”.
4.8 De Ondernemer en de Onderneming gaan ermee akkoord dat een op de website van de The
Dutch Deal aangemelde Intermediair (Adviseur) zijn naam kan koppelen aan het Project. De
Onderneming kan bij aanmelding van het Project een Intermediair uit de lijst van op de website van
The Dutch Deal aangemelde Intermediairs een keuze maken voor een Intermediair die de
Ondernemer aan zijn Project op The Dutch Deal omgeving wenst te linken. De uiteindelijke voor
derden op de website van the Dutch Deal zichtbare verbondenheid tussen het Project en de
Intermediair komt pas na acceptatie van deze verbondenheid door de Intermediair tot stand.

5. DE THE DUTCH DEAL-WEBSITE
5.1. Na de beoordeling van het ‘Project” besluit The Dutch Deal binnen 3 (drie) weken of het de
Ondernemer en zijn Onderneming wordt toegelaten om haar “Project” te publiceren op de The Dutch
Deal-website. Indien The Dutch Deal daartoe beslist, stelt zij de Ondernemer en de Onderneming
daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte.
5.2. Publicatie van het “Project”
5.2.1. Het staat ter uitsluitende beoordeling van The Dutch Deal of tot publicatie van een
Onderneming op de The Dutch Deal-website wordt overgegaan. Alvorens het “Project” met
bijbehorende voorwaarden wordt gepubliceerd op de The Dutch Deal-website dient de Onderneming
aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a) de Onderneming dient een vergoeding (”Publicatie Fee”) aan The Dutch Deal te betalen ter
dekking van de kosten die verbonden zijn aan de publicatie van het “Project”;
b) de Onderneming dient een actueel afschrift van een ter haar naam gestelde zakelijke bankrekening
over te leggen aan The Dutch Deal; en
c) de Onderneming dient het intakeformulier, ingevuld door een erkend financieel adviseur,
waaronder opgenomen de cashflow & winst/verliesrekening van de Onderneming (van de afgelopen
twee jaar) over te leggen aan The Dutch Deal.
5.2.2. Nadat The Dutch Deal de Publicatie Fee, het afschrift van de bankrekening, en het
intakeformulier in goede orde heeft ontvangen van de Onderneming, deelt The Dutch Deal de
Onderneming mede dat zal worden overgegaan tot publicatie van het Project op de The Dutch Dealwebsite. In dat verband komt The Dutch Deal met de Onderneming per e-mail een datum overeen
waarop het “Project” wordt gepubliceerd.
5.2.3. De publicatie van het “Project” houdt in dat de informatie en documenten zoals aangeleverd
met het Intakeformulier en gemarkeerd als zijne “ openbaar”, openbaar worden gemaakt aan elke
bezoeker van de The Dutch Deal-website gedurende een periode van maximaal 120 (honderdtwintig)
dagen (”Crowdfundingperiode”). De Onderneming kan na het openbaar maken van de informatie
zoals bedoeld in de eerste zin, deze informatie en documenten niet op eigen initiatief wijzigen of
aanvullen. De Onderneming kan The Dutch Deal steeds verzoeken om wijzigingen of aanvullingen
door te voeren. The Dutch Deal is echter niet verplicht om daaraan gevolg te geven, tenzij het gaat
om onjuistheden.
5.2.4. In de Fundingsovereenkomst wordt tevens het “Project” opgenomen.
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5.2.5. Gevraagd vermogen
De Onderneming vraagt in totaal een bedrag van ten minste EUR 5.000 (”Investeringsbedrag”) via
de The Dutch Deal-website.
5.3. Rol van The Dutch Deal en rechten en verplichtingen onderneming
5.3.1. De rol van The Dutch Deal en de rechten en verplichtingen van de Onderneming ten aanzien
van de Investeringspropositie en de Fundingsovereenkomst zijn de volgende:
5.3.2 De Onderneming kan via de The Dutch Deal-website Fundingsovereenkomsten sluiten met
Investeerder. Een conceptversie van de Fundingsovereenkomst is beschikbaar via de link
(www.thedutchdeal.nl/crowdfunding_contracten). De Onderneming verklaart zich akkoord met de
inhoud van dit concept dat wordt aangevuld met de gegevens van de Investeerder en diens
investering. De Onderneming verklaart zich tevens akkoord met het elektronisch ondertekenen van
de Fundingsovereenkomst op het moment dat de Investeerder via de The Dutch Deal-website
instemt met de inhoud daarvan en zulks aanvaardt. The Dutch Deal is geen partij bij de
Fundingsovereenkomsten.
5.3.3. Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden verplicht The Dutch Deal zich om de
Fundingsovereenkomst aangevuld met gegevens ten aanzien van de desbetreffende Investeerder en
zijn investering raadpleegbaar aan te bieden aan de Investeerder voorafgaand aan het moment dat
de Investeerder akkoord gaat met de Fundingsovereenkomst. De Investeerder krijgt naast de
mogelijkheid van inzage ook de mogelijkheid om de inhoud van de Fundingsovereenkomst op te
slaan op een duurzame informatiedrager. Nadat de Investeerder akkoord is gegaan met Algemene
Voorwaarden Investeerders en zijn Inleg heeft betaald, komt de Fundingsovereenkomst tot stand.
The Dutch Deal stuurt onverwijld na de totstandkoming van de Fundingsovereenkomst een digitaal
exemplaar daarvan per e-mail aan de Investeerder, de Onderneming.
5.3.4. In geval van een succesvolle crowdfunding, dient de Onderneming een vergoeding (”Success
Fee") aan The Dutch Deal te betalen. Deze Success Fee zal door Intersolve EGI worden ingehouden
van de geldsom die met een succesvolle crowdfunding zal worden gerealiseerd.
5.3.5. De Onderneming verplicht zich ook jegens The Dutch Deal om de informatieverplichtingen die
de Onderneming jegens de Investeerders heeft zoals opgenomen in Fundingsovereenkomsten na te
komen.
5.3.6. Investeerders hebben onder omstandigheden, zoals vastgelegd in de Fundingsovereenkomst,
jegens de Onderneming recht op een Financiële uitkering op grond van de tussen Investeerder en
Onderneming geldende Fundingsovereenkomst. The Dutch Deal is geen partij bij de
Fundingsovereenkomst.
5.3.7. Na Voltekening van het Project ontvangt de Onderneming van The Dutch Deal binnen 5
werkdagen de Fundingovereenkomst met bijlagen toegestuurd. De Onderneming (de daartoe
bevoegde personen en partners) ondertekent de Fundingovereenkomst alsmede elk der bijlagen voor
akkoord en retourneert een volledig ondertekend exemplaar per post aan The Dutch Deal. Het
ondertekende exemplaar zal door The Dutch Deal in de “ Mijn Account” omgeving van de
Ondernemer worden opgeslagen en aldaar voor de Ondernemer toegankelijk zijn.
Binnen vijf werkdagen nadat alle partijen de Fundingsovereenkomst hebben ondertekend, stort
Intersolve EGI overeenkomstig de Fundingsovereenkomst binnen vijf werkdagen het
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Investeringsbedrag en het eventuele extra bedrag van de inschrijvingen in de Heropeningstermijn
indien de inschrijving door The Dutch Deal is heropend, verminderd met de Succes Fee, op de
bankrekening van de Onderneming. Intersolve EGI stort de Succes Fee op de bankrekening van The
Dutch Deal. De succes Fee wordt, overeenkomstig de tarieven als vermeld op de website, berekend
en dient ter vergoeding van de kosten van The Dutch Deal voor onder andere het beheren van The
Dutch Deal website.
5.3.8 Indien er na een succesvolle voltekening van het project door de Onderneming alsnog besloten
wordt om de Inleg van de Investeerders niet te willen aanvaarden, is de Onderneming aan The Dutch
Deal een Annuleringsfee verschuldigd. De actuele tarieven staan in de “ Mijn Account” omgeving van
de Ondernemer.
5.3.9. Indien de Ondernemer een wijziging wenst te bewerkstelligen ten aanzien van het
aflossingsschema, zoals Vastgesteld en overeengekomen in de Fundingsovereenkomst, is de
Onderneming aan The Dutch Deal voor elke wijziging een Wijzigingsfee verschuldigd. De actuele
tarieven staan in de “ Mijn Account” omgeving van de Ondernemer.
5.3.10. The Dutch Deal verstrekt aan Onderneming:
1. een terugbetalingschema financiële uitkeringen (datum en bedrag), waarop gebaseerde de
The Dutch Deal automatisch tot afschrijving zal overgaan, van zijn bij The Dutch Deal
bekende bankrekening.
2. een reminder via email, om er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo op te rekening
staat, zodat de automatische incasso succesvol kan worden uitgevoerd.
5.3.11. De Onderneming houdt een eigen en volledige administratie bij ten aanzien van de
Fundingsovereenkomst(en), de Algemene Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen en de rechten
en verplichtingen van de betrokken partijen onder al deze overeenkomsten en voorwaarden
(”Ondernemingsadministratie”).
5.3.12. De Onderneming bewaart de Ondernemingsadministratie voor ten minste de looptijd van de
overeenkomsten en in ieder geval gedurende 7 (zeven) jaren na de beëindiging van deze
overeenkomsten.
5.3.13. The Dutch Deal houdt ook een eigen en volledige administratie ten aanzien van de
Fundingsovereenkomst(en) en de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen onder al deze
overeenkomsten en voorwaarden en deze administratie is bindend jegens de Onderneming. Dit
ontheft de Onderneming niet van zijn verantwoordelijkheid om te allen tijde de
Ondernemingsadministratie bij te houden.
5.3.14. De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens van Investeerders die door de
Onderneming worden verwerkt in het kader van de Fundingsovereenkomst(en), ligt uitsluitend bij de
Onderneming. De Onderneming garandeert en staat er jegens The Dutch Deal voor in dat de inhoud,
het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens van de Investeerders in overeenstemming
zijn met de Fundingsovereenkomst(en), de geldende wet- en regelgeving, niet onrechtmatig zijn en
geen inbreuk maken op enig recht van een derde.
5.3.15. De Onderneming verklaart en garandeert dat de Onderneming vanaf de publicatiedatum als
bedoeld in artikel 5.2.2 tot aan het tijdstip waarop is vast komen te staan dat de crowdfunding via de
The Dutch Deal-website al dan niet succesvol is verlopen, niet via een andere website dan de The
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Dutch Deal-website en/of via een ander medium door crowdfunding in de ruimste zin des woord of
andere vorm van financiering vermogen aantrekt en/of verkrijgt, zonder schriftelijke toestemming van
The Dutch Deal.
5.3.16. De Onderneming erkent en verklaart zich bewust te zijn dat The Dutch Deal geen partij is bij
de Fundingsovereenkomst en erkent en verklaart zich bewust van de rol van The Dutch Deal ten
aanzien van de crowdfunding, en stemt daarmee in.

6. GEBRUIKERSVOORWAARDEN VAN DE THE DUTCH DEAL-WEBSITE
6.1. De Ondernemer en de Onderneming staan ervoor in dat hun gebruik van de The Dutch Dealwebsite op geen enkele wijze de Nederlandse of Europese wet- en regelgeving, internationale
verdragen, of de intellectuele eigendomsrechten van (rechts)personen schendt.
6.2. De Ondernemer en de Onderneming zullen de The Dutch Deal-website uitsluitend voor
rechtmatige doeleinden gebruiken. De Ondernemer en de Onderneming zullen de The Dutch Dealwebsite niet aanwenden voor het plaatsen of doorgeven van materiaal dat, of informatie die, lasterlijk
of obsceen is, althans inbreuk maakt op rechten van derden, althans onrechtmatig is jegens derden.
De Ondernemer en de Onderneming onthouden zich van het doen van uitlatingen die afbreuk doen
aan The Dutch Deal en/of de The Dutch Deal-website.
6.3. The Dutch Deal verstrekt de Ondernemer en de Onderneming geen garanties, evenmin ten
aanzien van de inhoud, toegankelijkheid en actualisering van de The Dutch Deal-website.
6.4. De The Dutch Deal-website biedt de Ondernemer en de Onderneming, de mogelijkheid tot het
plaatsen van comments. Het initiatief voor de plaatsing van deze comments ligt niet bij The Dutch
Deal, noch worden deze comments door The Dutch Deal geselecteerd, beoordeeld of achteraf
gewijzigd. In geval van onwettige, onnodig grievende en/of onrechtmatige comments, dan wel in het
geval The Dutch Deal tot verwijdering van comments wordt verzocht of geboden door daartoe
bevoegde autoriteiten of naar aanleiding van klachten van Investeerders of bezoekers van de The
Dutch Deal-website, aanvaardt The Dutch Deal daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en behoudt
The Dutch Deal zich het recht voor comments te verwijderen dan wel de toegang daartoe onmogelijk
te maken.

7. BESCHERMING VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM
7.1. De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, illustraties en ander materiaal op de The Dutch Dealwebsite, (”Gegevens”), als ook de vormgeving, structuur, grafische interfaces en onderliggende
software van de The Dutch Deal-website zijn op grond van de Auteurswet, de Databankenwet en/of
andere toepasselijke wetgeving beschermd. Behoudens voor zover dit op grond van de wet niet mag
worden uitgesloten, mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt
begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande
toestemming van The Dutch Deal en, waar van toepassing, haar licentiegevers. Het opvragen en
bekijken van Gegevens en het maken van prints van Gegevens voor eigen individueel gebruik is
toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.
7.2. Informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, illustraties en ander materiaal die door de Ondernemer en
de Onderneming ter beschikking zijn gesteld, blijven te allen tijde hun intellectueel eigendom. De
Ondernemer en de Onderneming verschaffen door het ter beschikking stellen daarvan een
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onbeperkte licentie aan The Dutch Deal om het materiaal op de The Dutch Deal-website te plaatsen
en geplaatst te houden. De Ondernemer en de Onderneming staan ervoor in dat het door de
Ondernemer en de Onderneming aangeboden materiaal of de plaatsing daarvan op de The Dutch
Deal-website geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart The
Dutch Deal voor enige kosten of schade die The Dutch Deal of een derde die The Dutch Deal
aanspreekt zou lijden ter zake.
7.3. Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) de The Dutch Deal-website is de
voorafgaande toestemming van The Dutch Deal nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de
inhoud, uitstraling of reputatie van de gast site zich naar het oordeel van The Dutch Deal slecht
verdraagt met de naam en reputatie van The Dutch Deal, haar diensten en producten of de inhoud
van de The Dutch Deal-website.
7.4. De woord- en beeldmerken op de The Dutch Deal-website zijn eigendom van The Dutch Deal en
haar licentiegevers. Het is de Ondernemer en de Onderneming niet toegestaan één of meer van deze
merken en logo’s op de eigen website te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande
toestemming van The Dutch Deal of de betreffende licentiegever.

8. RISICOFACTOREN
8.1. De Ondernemer en de Onderneming zijn zich bewust van het feit dat zij door gebruik te maken
van de website en diensten van The Dutch Deal, in het kader van het aantrekken van vermogen voor
de onderneming die zij drijven, met potentiële Investeerders informatie delen die bedrijfsgevoelig kan
zijn. Onder de potentiële Investeerders kunnen zich directe concurrenten van de Ondernemer en de
Onderneming bevinden die deze bedrijfsgegevens zouden kunnen aanwenden in het kader van hun
eigen onderneming.
8.2. Crowdfunding brengt zekere administratieve verplichtingen met zich mee voor de Onderneming.
De Ondernemer en de Onderneming zijn zich terdege bewust van de gevolgen die deze
verplichtingen kunnen hebben voor het drijven van de onderneming. Wanneer wet- of regelgeving in
de toekomst wordt gewijzigd, zouden deze administratieve verplichtingen zelfs kunnen worden
verzwaard.
8.3. Hoewel de Onderneming voor crowdfunding via de The Dutch Deal-website een
rechtsbetrekking aangaat met The Dutch Deal, sluit de Onderneming met elke Investeerder een
afzonderlijke Fundingsovereenkomst waar The Dutch Deal geen partij bij is. Dit betekent dat de
Onderneming een rechtstreekse rechtsbetrekking met een potentieel groot aantal Investeerders
aangaat. De Ondernemer en de Onderneming zijn zich hiervan bewust en stemmen hiermee in.
8.4. De Ondernemer en de Onderneming zijn zich bewust van de risico’s waaraan zij Investeerders
blootstellen als de Investeerders vermogen aan de Onderneming verschaffen, en aanvaarden deze
risico’s en de daaruit voortvloeiende mogelijke aanspraken.

9. ROL VAN THE DUTCH DEAL
9.1. The Dutch Deal biedt aan de Ondernemer en de Onderneming een medium waar de
Investeerders en de Ondernemer en zijn Onderneming elkaar kunnen treffen. De Ondernemer en de
Onderneming zijn zich ervan bewust dat The Dutch Deal de crowdfunding-mogelijkheid slechts
faciliteert en organiseert en louter de Ondernemer en de Onderneming daartoe toegang verleent tot
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de The Dutch Deal-website. The Dutch Deal is op geen enkele (andere) wijze betrokken bij de
eigenlijke crowdfunding.
9.2. The Dutch Deal verschaft Investeerders de mogelijkheid om via de The Dutch Deal-website
vermogen te verschaffen aan de Onderneming.
9.3. Met uitzondering van de uitdrukkelijk in de Overeenkomst(en) genoemde activiteiten kunnen de
Ondernemer en de Onderneming geen aanspraak maken op ondersteuning of andere diensten van
The Dutch Deal ten aanzien van crowdfunding via de The Dutch Deal-website.
9.4. De Onderneming levert bij inschrijving bij The Dutch Deal cijfers aan over zijn onderneming. Aan
de hand van die cijfers vindt een standaard classificatie plaats. The Dutch Deal is niet
verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de door de
Onderneming aangevoerde cijfers en/of daaruit voortvloeiende classificatie
9.5. The Dutch Deal verricht op geen enkele wijze werkzaamheden voor het (actief) bij elkaar brengen
van Investeerders en de Onderneming, zij geeft geen beleggingsadvies en maakt geen
beleggingsaanbevelingen openbaar.
9.6. De werkzaamheden en het voortbestaan van The Dutch Deal hebben geen invloed op de
contractuele relatie(s) tussen de Investeerders en de Onderneming.

10. PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES
10.1. The Dutch Deal heeft een algemeen privacybeleid dat van toepassing is op de verwerking door
The Dutch Deal van persoonsgegevens van de Ondernemer en zijn Onderneming ter uitvoering van
rechten en verplichtingen betreffende de The Dutch Deal-website. De Ondernemer en de
Onderneming worden geacht kennis te hebben genomen van het privacybeleid van The Dutch Deal,
in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van hun (persoons)gegevens en in te
stemmen met het beleid betreffende de verwerking van deze (persoons)gegevens door The Dutch
Deal in het kader van de The Dutch Deal-website. Het privacybeleid van The Dutch Deal is te
raadplegen via de link (www.thedutchdeal.nl/privacy).
10.2. De The Dutch Deal-website maakt gebruik van cookies. Het cookiebeleid van The Dutch Deal is
opgenomen in het privacybeleid, dat te raadplegen is via de The Dutch Deal-website en via de link
(www.thedutchdeal.nl/privacy).
10.3. Het privcacybeleid van The Dutch Deal wordt van tijd tot tijd aangepast. The Dutch Deal zal de
Ondernemer en de Onderneming over wijzigingen informeren. De Ondernemer en de Onderneming
worden aanbevolen van tijd tot tijd het privacybeleid na te lezen en hiervan kennis te nemen.

11. PUBLICATIE EN DELEN VAN INFORMATIE DOOR THE DUTCH DEAL
11.1. The Dutch Deal beheert een website waar transparantie en het delen van kennis centraal staat.
De Ondernemer en de Onderneming worden geacht te hebben ingestemd met de openbaarmaking
op de The Dutch Deal-website van de informatie die de Ondernemer en de Onderneming met The
Dutch Deal delen in verband met het aanmaken en/of publiceren van het persoonlijk profiel van de
Ondernemer, het ondernemingsprofiel van de Onderneming en de investeringspropositie. The Dutch
Deal zal geen informatie openbaar maken die door de Ondernemer en de Onderneming uitdrukkelijk
als vertrouwelijk zijn aangemerkt.
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11.2. The Dutch Deal heeft het recht, maar niet de plicht, om bij de beoordeling van het
ondernemingsprofiel van de Onderneming gebruik te maken van de input van derde partijen.
11.3. De Ondernemer en de Onderneming gaan ermee akkoord dat – in het kader van de beoordeling
door The Dutch Deal van het ondernemingsprofiel van de Onderneming – de door de Ondernemer en
de Onderneming verstrekte informatie met betrekking tot het ondernemingsprofiel van de
Onderneming door The Dutch Deal gedeeld kan worden met derde partijen.
11.4 De Ondernemer/Onderneming verleent toestemming aan The Dutch Deal om het Project voor
commerciële doeleinden te publiceren buiten de omgeving van de The Dutch Deal website.
11.5 De Ondernemer/Onderneming gaan ermee akkoord dat de door de Ondernemer en de
Ondernemer aan The Dutch Deal verstrekte informatie met de aan het Project verbonden Intermediair
(Adviseur) wordt gedeeld.

12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
12.1. The Dutch Deal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig
handelen of nalaten van The Dutch Deal. The Dutch Deal is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of
bedrijfsschade, indirecte schade en winst- en/of omzetderving.
12.2. Mocht The Dutch Deal, om welke reden dan ook, gehouden zijn enige schade te vergoeden,
dan zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan de kosten ter dekking van schade die de
Ondernemer en/of de Onderneming in redelijkheid hebben geleden, met een maximum vergoeding
van EUR 10.000 in totaal.
12.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 en artikel 12.2 aanvaardt The Dutch Deal geen enkele
aansprakelijkheid voor schade ontstaan ten gevolge van onjuiste en/of onvolledige
gegevensverstrekking door de Ondernemer en/of de Onderneming.
12.4. De inhoud van de The Dutch Deal-website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van The
Dutch Deal op Internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Onverminderd het bepaalde
in artikel 12.1 en artikel 12.2 aanvaardt The Dutch Deal geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud
van door de Ondernemer en/of de Onderneming en/of door de Investeerders geplaatste informatie.
12.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 en artikel 12.2, is The Dutch Deal niet aansprakelijk
voor eventuele schade veroorzaakt door – al dan niet tijdelijke – onbereikbaarheid of verwijdering van
de The Dutch Deal-website wegens onderhoud of anderszins.
12.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 en artikel 12.2, is The Dutch Deal niet aansprakelijk
voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de
gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de
eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de
verbinding met internetproviders, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige
bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit, softwareproblemen en andere storingen verstaan.
12.7. Het is mogelijk dat The Dutch Deal op de The Dutch Deal-website hyperlinks opneemt naar
andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke
links zijn louter informatief. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 en artikel 12.2, is The Dutch
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Deal niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het
gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
12.8. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 en artikel 12.2, is The Dutch Deal niet aansprakelijk
voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk
overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch)
communicatiemiddel in het verkeer tussen de Ondernemer, de Onderneming en The Dutch Deal,
tussen de Ondernemer, de Onderneming en de (potentiële) Investeerders en tussen de (potentiële)
Investeerders en The Dutch Deal, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende
informatie. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 en artikel 12.2 sluit The Dutch Deal voorts
iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven antwoorden op vragen.
12.9. Een uittreksel uit de administratie van The Dutch Deal strekt tegenover de Ondernemer en de
Onderneming tot volledig bewijs, behoudens door de Ondernemer en de Onderneming geleverd
tegenbewijs.
12.10. De in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van The Dutch
Deal gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van The Dutch
Deal of haar leidinggevenden.
12.11. De Ondernemer en de Onderneming vrijwaren The Dutch Deal en stellen The Dutch Deal
volledig schadeloos voor alle vorderingen, aansprakelijkheid, verlies, schade en kosten van derden
jegens The Dutch Deal, direct of indirect verband houdende met schending door de Ondernemer
en/of de Onderneming van hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) en/of overig
handelen of nalaten uit hoofde van de Overeenkomst(en), voor zover de wet zich er niet tegen verzet
dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Ondernemer en/of de Onderneming
dienen te komen.

13. MEDEWERKING
13.1. De Ondernemer en de Onderneming verklaren zich bereid om medewerking te verlenen aan The
Dutch Deal bij de uitoefening van de Overeenkomst(en).

14. OVERMACHT
14.1. In geval van overmacht (zoals bedoeld in artikel 11.2) is The Dutch Deal niet gehouden haar
verplichtingen jegens de Ondernemer en de Onderneming na te komen, dan wel worden haar
verplichtingen ten aanzien van de Ondernemer en de Onderneming voor de duur van de overmacht
opgeschort.
14.2. Onder overmacht wordt in aanvulling op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek verstaan: elke
van de wil van The Dutch Deal onafhankelijke omstandigheid, waaronder onder meer wordt verstaan,
maar niet uitsluitend, bedrijfsstoringen, energiestoringen, brand en het ontbreken van enige via
overheidswege te verkrijgen vergunning, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of
gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de The Dutch
Deal-website.

15. BEËINDIGINGSGRONDEN EN ONTBINDING
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15.1. The Dutch Deal is gerechtigd om de Overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang en zonder
ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring schriftelijk te beëindigen en/of de verplichtingen
van The Dutch Deal op te schorten en/of de Ondernemer en de Onderneming permanent van de
diensten en/of producten van The Dutch Deal uit te sluiten en/of door de Ondernemer en de
Onderneming op de The Dutch Deal-website geplaatste uitingen zonder voorafgaande mededeling te
verwijderen, althans ontoegankelijk te maken als:
A) de Ondernemer en/of de Onderneming hun verplichtingen uit de Overeenkomst(en) niet,
niet volledig of niet tijdig nakomen, ook indien dit een gevolg is van overmacht als bedoeld in
artikel 11;
B) na het sluiten van de Overeenkomst(en) The Dutch Deal ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Ondernemer en/of de Onderneming
hun verplichtingen uit de Overeenkomst(en) niet zullen nakomen;
C) de Ondernemer en/of de Onderneming in surseance van betaling verkeert of de
Ondernemer en/of de Onderneming surseance van betaling heeft aangevraagd, of gegronde
redenen bestaat dat surseance zal worden aangevraagd;
D) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (”WSNP”) op de Ondernemer en/of de
Onderneming van toepassing is verklaard of tot toelating van de Ondernemer en/of de
Onderneming tot de wettelijke schuldsanering in de zin van de WSNP is verzocht;
E) de Ondernemer en/of de Onderneming in staat van faillissement wordt verklaard of het
faillissement van de Ondernemer en/of de Onderneming is aangevraagd, of gegronde reden
bestaat dat een faillissement zal worden uitgesproken;
F) The Dutch Deal erop wordt geattendeerd dat de Ondernemer en/of de Onderneming op
enigerlei wijze betrokken is geweest bij het plaatsen van uitingen, teksten, foto’s, illustraties
of ander materiaal op de The Dutch Deal-website met een discriminerend, racistisch,
haatdragend, aanstootgevend karakter, die als in strijd met de goede zeden moeten worden
aangemerkt, of die (anderszins) onrechtmatig zijn, inbreuk maken op rechten van derden of
een wanprestatie opleveren jegens een derde, of die de reputatie van The Dutch Deal
(anderszins) kunnen schaden en/of anderszins schadelijk voor The Dutch Deal kunnen zijn;
G) de Ondernemer zijn Ondernemingsaccount op The Dutch Deal heeft beëindigd
H) The Dutch Deal het Ondernemingsaccount van de Ondernemer op The Dutch Deal heeft
beëindigd.
J) The Dutch Deal het “Mijn Account” van de Onderneming op The Dutch Deal website heeft
beëindigd: of
K) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat deze nakoming van de
Overeenkomst(en) onmogelijk maken of ongewijzigde instandhouding van de
Overeenkomst(en) in redelijkheid niet van The Dutch Deal kan worden verlangd.
15.2. Indien The Dutch Deal op de gronden als omschreven in artikel 15.1 A) – K) tot één van de in
dat artikel genoemde maatregelen overgaat, is The Dutch Deal uit dien hoofde op generlei wijze
gehouden tot enige vergoeding van schade of kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
15.3. De Overeenkomst(en) wordt/worden met onmiddellijke ingang van rechtswege beëindigd indien
zich één of meer van de volgende omstandigheden voordoet: (i) The Dutch Deal staakt haar
werkzaamheden, (ii) The Dutch Deal wordt ontbonden, (iii) The Dutch Deal wordt in staat van
faillissement verklaard, of haar faillissement is aangevraagd, of (iv) The Dutch Deal heeft surseance
van betaling aangevraagd of verkeert in surseance van betaling. In dit geval heeft de beëindiging van
de Overeenkomst(en) echter geen gevolgen voor de Investeringsovereenkomst tussen de
Investeerders en de Onderneming. Slechts de diensten die The Dutch Deal verleende in het kader
van de Overeenkomst(en) tussen The Dutch Deal en de Onderneming zullen in dat geval vervallen.
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15.4. Bij beëindiging van Overeenkomst(en) of beëindiging van het Ondernemingsaccount, blijven
zowel de Ondernemer als de Onderneming te allen tijde gebonden aan hetgeen in de Algemene
Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen is bepaald, alsmede aan de bepalingen waarvan in de
Overeenkomst(en) is bepaald dat de Ondernemer en/of de Onderneming daaraan te allen tijde
gebonden blijft, alsmede de bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging van de
Overeenkomst(en) voort te duren.

16. ALGEMENE BEPALINGEN
16.1. Uitleg
Alle verwijzingen naar een persoon zijn tevens verwijzingen naar een natuurlijk persoon,
vennootschap, vereniging, maatschap of samenwerkingsverband.
16.2. Mededelingen
Alle mededelingen ingevolge de Overeenkomst(en) dienen schriftelijk in het Nederlands te worden
gedaan en mogen alleen persoonlijk ter hand worden gesteld of per aangetekende post, koerier, of email worden verzonden naar zodanige adressen waarvan The Dutch Deal en de Ondernemer en de
Onderneming elkaar van tijd tot tijd in kennis stellen. Een kennisgeving heeft werking zodra hij wordt
ontvangen en wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van terhandstelling (indien persoonlijk
overhandigd, of verstuurd per aangetekende post of koerier) of op het moment van geslaagde
verzending (indien verstuurd per e-mail).
Aan The Dutch Deal:
Naam: The Dutch Deal B.V.
Adres: Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven
E-mail: contact@thedutchdeal.nl
16.3. Wijzigingen
De Overeenkomst(en) tussen The Dutch Deal en de Ondernemer en/of de Onderneming kan/kunnen
alleen schriftelijk met wederzijdse instemming van partijen worden gewijzigd, met uitzondering van
deze Algemene Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen, de Algemene Voorwaarden
Investeerders en de Privacyverklaring. Deze kunnen door The Dutch Deal eenzijdig worden gewijzigd
in overeenstemming met het bepaalde.
16.4. Gedeeltelijke ongeldigheid
Indien een bepaling van de Overeenkomst(en) ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, laat dit de
geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Overeenkomst(en) onverlet. Een
dergelijk ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen of geacht worden vervangen
te zijn door een bepaling die geldig en afdwingbaar wordt geacht en waarvan de interpretatie de
strekking van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk nadert.
16.5. Fusie, splitsing en overdracht
16.5.1. Bij een fusie of een splitsing van The Dutch Deal kunnen de rechtsopvolgers van The Dutch
Deal zelfstandig alle rechten en bevoegdheden onder de Overeenkomst(en) uitoefenen en alle
verplichtingen van The Dutch Deal onder de Overeenkomst(en) nakomen. The Dutch Deal kan de
rechtsverhouding met de Ondernemer of de Onderneming en de rechten, plichten en nevenrechten
die daarbij horen te allen tijde (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan een derde. Door de aanvaarding
en/of het van toepassing worden van de Algemene Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen,
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hebben de Ondernemer en de Onderneming bij voorbaat toestemming en/of medewerking gegeven
voor deze contractsoverneming. The Dutch Deal kan vorderingen op de Ondernemer en/of de
Onderneming en de nevenrechten die daarbij horen, (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan een
derde. Door de aanvaarding en/of het van toepassing worden van de Algemene Voorwaarden
Ondernemers/Ondernemingen, hebben de Ondernemer en de Onderneming hier bij voorbaat
toestemming voor gegeven.
16.5.2. Het is de Ondernemer en/of de Onderneming niet toegestaan hun rechten en verplichtingen
ingevolge de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk over te dragen aan, of de overname daarvan te
bewerkstelligen door, enige andere persoon zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
The Dutch Deal.
16.6. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter
16.6.1. De Overeenkomst(en) wordt/worden exclusief beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting
van regels van internationaal privaatrecht ten aanzien van het toepasselijk recht.
16.6.2. De bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland is bij uitsluiting bevoegd geschillen die
verband houden met de Overeenkomst(en) te beslechten, onverminderd het recht van beroep en
cassatie.
16.7. Klachten en geschillen
16.7.1. Als de Ondernemer en/of de Onderneming niet tevreden zijn over de dienstverlening van The
Dutch Deal, dienen zij zich eerst te wenden tot The Dutch Deal om de mogelijkheden te onderzoeken
om in onderling overleg tot een oplossing te komen.
16.7.2. De Ondernemer en/of de Onderneming kunnen hun klacht indienen bij The Dutch Deal op het
volgende e-mailadres: support@thedutchdeal.nl The Dutch Deal informeert de Ondernemer en de
Onderneming over de vervolgstappen van de afhandeling van de klacht binnen vijf (5) werkdagen na
ontvangst.
16.7.3. Geschillen tussen de Ondernemer, de Onderneming en The Dutch Deal worden uitsluitend
voorgelegd aan de in artikel 16.6.2 genoemde rechter, behoudens dwingend recht en pas nadat de
Ondernemer en/of de Onderneming zich in overeenstemming met de artikelen 16.7.1 en 16.7.2 tot
The Dutch Deal hebben gewend en met elkaar hebben getracht om in onderling overleg tot een
oplossing te komen.
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