	
  
	
  

ALGEMENE VOORWAARDEN INVESTEERDERS
1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1. De tekst van deze algemene voorwaarden (”Algemene Voorwaarden Investeerders”) 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 Investeerders kunnen ook worden geraadpleegd op
de website van The Dutch Deal (www.thedutchdeal.nl/algemene_voorwaarden/Investeerders).
1.2. De Algemene Voorwaarden Investeerders zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige
rechtsverhoudingen tussen The Dutch Deal of haar rechtsopvolger en de natuurlijk persoon die
geïnteresseerd is in crowdfunding en/of vermogen wil verschaffen of heeft verschaft aan
ondernemingen die een investeringsvoorstel op de website van The Dutch Deal hebben gepubliceerd
en die in het kader daarvan gebruik wenst te maken en/of gebruik maakt van de website van The
Dutch Deal (”Investeerder”), voorzover daarvan niet is afgeweken in de Overeenkomst(en) en/of
bijzondere voorwaarden die tussen The Dutch Deal en de Investeerder gelden (”Overeenkomst(en)”)
of daar strijdig of onverenigbaar mee zijn. Indien in deze Algemene Voorwaarden Investeerders wordt
verwezen naar Overeenkomst(en) worden daaronder mede begrepen de Algemene Voorwaarden
Investeerders.
1.3. In de Algemene Voorwaarden Investeerders worden enerzijds de rechten en verplichtingen van
The Dutch Deal tegenover u als Investeerder geregeld, anderzijds regelen deze Algemene
Voorwaarden Investeerders welke rechten en verplichtingen u als Investeerder heeft tegenover The
Dutch Deal.
1.4. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden Investeerders ongeldig of niet afdwingbaar
zou zijn, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van de Algemene
Voorwaarden Investeerders onverlet. Een dergelijk ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden
vervangen of geacht worden vervangen te zijn door een bepaling die geldig en afdwingbaar is en
waarvan de interpretatie de strekking van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht
mogelijk nadert, onverminderd het bepaalde in artikel 1.5.
1.5. The Dutch Deal is gerechtigd de Algemene Voorwaarden Investeerders van tijd tot tijd te wijzigen
en aan te vullen. U stemt ermee in dat de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden
Investeerders aan u als Investeerder schriftelijk of elektronisch worden toegestuurd naar het door u
bij The Dutch Deal opgegeven adres. De aldus gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden
Investeerders worden door u als Investeerder geacht te zijn aanvaard indien deze niet binnen 30
(dertig) dagen na verzending van de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden
Investeerders door u schriftelijk van de hand zijn gewezen, in welk geval de op dat moment geldende
Algemene Voorwaarden hun gelding blijven behouden. U stemt uitdrukkelijk in met elektronische
verzending van de Algemene Voorwaarden Investeerders.

2. CROWDFUNDING VIA DE THE DUTCH DEAL-WEBSITE EN RISICOFACTOREN
2.1. The Dutch Deal is de beheerder van een website waar crowdfunding kan plaatsvinden (”The
Dutch Deal-website”). Bij deze crowdfunding wordt door ondernemingen die een propositie en de
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daarbij horende voorwaarden op de The Dutch Deal-website hebben gepubliceerd (”Project”), online
vermogen aangetrokken van verschillende Investeerders. De Ondernemingen zijn voornemens het
aan hen te verstrekken vermogen aan te wenden voor de uitvoering en/of (verdere) ontwikkeling van
de onderneming die zij drijven.
2.2. De The Dutch Deal-website fungeert slechts als platform waar Ondernemingen en Investeerders
elkaar kunnen treffen, opdat vermogensverstrekking aan Ondernemingen kan plaatsvinden.
2.3. Op de The Dutch Deal-website zijn voorwaarden gepubliceerd die van toepassing zijn op alle
bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen The Dutch Deal of haar rechtsopvolger
enerzijds en de Onderneming (en ondernemer) anderzijds. Het betreft hier de Algemene Voorwaarden
Ondernemers/Ondernemingen. Investeerders kunnen geen rechten ontlenen aan deze voorwaarden.
2.4. U kunt als Investeerder investeringen via de The Dutch Deal-website verrichten indien u uw
woonplaats en postadres heeft in Nederland, u een particuliere bankrekening aanhoudt bij een in
Nederland gevestigde bank, en daarnaast voldoet aan de (andere) in artikel 3.2 gestelde
voorwaarden.
2.5. Inschrijving door de Investeerder, het sluiten van Fundingsovereenkomst
De Investeerder schrijft zich door het sluiten van de Fundingssovereenkomst in op het “Project” . De
Investeerder wordt daardoor voorwaardelijk houder van zijn deel van de totaal gevraagde investering.
2.6. U kunt als Investeerder betalingen verrichten via de The Dutch Deal-website om een investering
te doen. Hoe dit proces in zijn werk gaat, is neergelegd in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden
Investeerders.
2.7. U kunt als Investeerder op een “Project” van een Onderneming ingaan door voor EUR 25 of in
veelvouden van EUR 25 met een maximum van EUR 40.000 te investeren. Een investeringsmaximum
is niet van toepassing als u investeert vanuit een rechtspersoon als een B.V.
2.8. In totaal mag u als Investeerder via de The Dutch Deal-website niet meer dan EUR 40.000
investeren. The Dutch Deal wijst u erop dat het uw eigen verantwoordelijkheid is dat u de in artikel 2.7
genoemde grenzen niet overschrijdt.
2.9. De investeringen die u verricht via de The Dutch Deal-website, verricht u voor uw eigen rekening
en risico.
2.10. Als Investeerder bent u zich ervan bewust dat de Onderneming en de investeringen die u via de
The Dutch Deal-website verricht niet onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten en De
Nederlandsche Bank en dat het depositogarantiestelsel, de beleggerscompensatieregeling, noch
enige andere garantieregeling van toepassing is op deze investeringen. Intersolve EGI die de
derdenrekening beheert staat wel onder toezicht van AFM/DNB.
2.11. U kunt het bedrag dat u heeft geïnvesteerd via de The Dutch Deal-website niet tussentijds
terugvorderen van de Onderneming of van The Dutch Deal.
2.12. Uw investering geeft u recht op een Financiële uitkering. In de Fundingsovereenkomst die u met
de Onderneming sluit staan de voorwaarden waaronder u recht heeft op een Financiële uitkering.
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2.13. Als Investeerder bent u zich ervan bewust en u aanvaardt dat bij succes van de Onderneming
aan wie u vermogen heeft verstrekt, de totale Financiële uitkering die u ontvangt op uw investering
gemaximeerd is tot het bedrag dat is vastgelegd in de Fundingsovereenkomst die u als Investeerder
heeft gesloten met de Onderneming.
2.14. Als Investeerder aanvaardt u dat u geen daadwerkelijke zeggenschap zult hebben in de
Onderneming.
2.15. Als Investeerder bent u zich ervan bewust en aanvaardt u dat uw investering is blootgesteld aan
een insolventierisico van de Onderneming. Dit houdt in dat indien de Onderneming niet meer aan
haar betalingsverplichtingen kan voldoen, de situatie kan ontstaan dat u geen Financiële uitkeringen
(meer) ontvangt van de Onderneming en u in het uiterste geval het door u geïnvesteerde bedrag in
zijn geheel kunt kwijtraken.
2.16. De Onderneming kan er voor kiezen om naast de in het kader van de crowdfunding
bijeengebrachte gelden een additionele bankfinanciering te verkrijgen bij een bank. De bank zal in het
kader van deze bankfinanciering afspraken maken met de Onderneming bijvoorbeeld over de
verhaalspositie van de bank bij een faillissement van de Onderneming. Een bank heeft over het
algemeen betere verhaalsmogelijkheden in het geval van het faillissement van de Onderneming dan
de verhaalsmogelijkheden die u heeft als Investeerder. Dat houdt in dat de Onderneming eerst haar
betalingsverplichtingen aan de bank voldoet voordat de Onderneming betalingen aan u als
Investeerder verricht, waarbij de kans bestaat dat de Onderneming u als Investeerder helemaal niets
meer kan betalen. Als Investeerder bent u zich van dit risico bewust en u aanvaardt dit risico. Naast
bankfinanciering kunnen door de Onderneming ook andere vormen van vermogen worden
aangetrokken. Ook dergelijke vormen van vermogensverschaffing kunnen resulteren in betere
verhaalsmogelijkheden voor een vermogensverstrekker in het geval van het faillissement van de
Onderneming, dan de verhaalsmogelijkheden die u heeft als Investeerder. U bent zich als
Investeerder van dit risico bewust en aanvaardt dit risico.
2.17. The Dutch Deal noch de Ondernemingen garanderen dat u enig voordeel zult behalen uit uw
investering. Het betreft hier een product met een hoog risico. Dit geldt temeer, nu het hier startende
en/of groeiende ondernemingen betreft. U bent zich bewust van deze risico’s en aanvaardt deze en
de mogelijk daaruit voortvloeiende negatieve consequenties.
2.18. The Dutch Deal onderstreept in dit kader dat tussentijdse beëindiging van de
Fundingsovereenkomst die u sluit met de Onderneming als u een investering verricht, in beginsel niet
mogelijk is.

3. REGISTRATIE EN HET PERSOONLIJKE ACCOUNT VAN DE INVESTEERDER
3.1. Om gebruik te kunnen maken van de The Dutch Deal-website, dient u zich te registreren op de
The Dutch Deal-website, door aanmaak van een account (”Investeerderaccount”) en moet u
voldoen aan de voorwaarden die The Dutch Deal in dit artikel 3 hieraan stelt.
3.2. U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen alvorens u als Investeerder een account kunt
aanmaken op The Dutch Deal:
A) u bent een natuurlijk persoon, of
B) u bent een rechtspersoon, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel;
C) u heeft uw woonplaats en postadres in Nederland;
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D) u beschikt over een particuliere bankrekening bij een Nederlandse bank;
E) u bent meerderjarig en handelingsbekwaam;
F) aan u is 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; en
G) u bent nooit veroordeeld wegens enig misdrijf of overtreding met betrekking tot
computercriminaliteit en/of fraude
U staat er voor in dat u aan de voorwaarden onder A) – G) voldoet op het moment van aanmaak van
uw Investeerdersaccount en zolang u hiervan gebruik maakt op de The Dutch Deal-website.
3.3. U dient de volgende gegevens op de The Dutch Deal-website in te vullen alvorens uw
Investeerdersaccount kan worden aangemaakt:
A) uw naam;
B) uw KvK nummer, als u als rechtspersoon acteert;
C) uw postcode; en
D) uw e-mailadres.
U staat er voor in dat u de gegevens onder A) – D) naar waarheid heeft ingevuld als u zich aanmeld
voor een Investeerdersaccount.
3.4. U bent verplicht om de gegevens die zijn verstrekt voor de aanmaak van uw
Investeerdersaccount steeds aan te vullen en/of te wijzigen als de gegevens niet meer juist of
onvolledig zijn. The Dutch Deal hanteert een privacy beleid zoals vermeld in artikel 9.
3.5. The Dutch Deal behoudt zich het recht voor om de voorwaarden die zij stelt aan de Registratie
Investeerder te wijzigen.
3.6. The Dutch Deal stuurt u een bevestigingsmail van de aanmaak van uw Investeerdersaccount.
3.7. Uw Investeerdersaccount is toegankelijk met een door uzelf gekozen persoonlijke
gebruikersnaam in combinatie met een door uzelf gekozen persoonlijk wachtwoord (tezamen: de
"Inloggegevens”*).
3.8. Uw Investeerdersaccount is strikt persoonlijk en u bent verplicht de Inloggegevens geheim te
houden voor derden.
3.9. Het is u niet toegestaan om verschillende Investeerdersaccounts via de The Dutch Deal-website
aan te maken en u mag dan ook niet via verschillende Investeerdersaccounts investeren. Indien u dit
toch doet, is The Dutch Deal gerechtigd om de schade die The Dutch Deal hierdoor lijdt op u te
verhalen. Bovendien is The Dutch Deal in dat geval gerechtigd om u permanent uit te sluiten van
ieder gebruik van de diensten van The Dutch Deal.
3.10. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die via uw Investeerdersaccount
worden verricht. Op het moment dat uw Inloggegevens op de The Dutch Deal-website worden
ingevuld in de daarvoor bestemde ruimte en vervolgens op de button “Log in” wordt geklikt
(”Inloggen”) en na Inloggen vervolgens activiteiten worden verricht die gericht zijn op het
ondertekenen van documenten, wordt u geacht deze documenten elektronisch te hebben
ondertekend in de zin van artikel 3:15a lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.
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3.11. U kunt uw Investeerdersaccount beëindigen volgens de procedure die op de The Dutch Dealwebsite is gepubliceerd.
3.12. The Dutch Deal behoudt zich het recht voor om uw Investeerdersaccount te beëindigen indien:
3.12.1. u meer dan 2 jaar achtereenvolgend geen gebruik heeft gemaakt van uw
Investeerdersaccount;
3.12.2. u gebruik maakt van verschillende Investeerdersaccounts; of
3.12.3. u zich niet houdt aan uw verplichtingen onder de Overeenkomst(en).
3.13. Beëindiging van het Investeerdersaccount door The Dutch Deal of door u heeft geen
automatische beëindiging van de Overeenkomst(en) tot gevolg. Indien u uw Investeerdersaccount
heeft beëindigd, kan The Dutch Deal wel besluiten om deze Overeenkomst(en) te beëindigen. Ook na
de beëindiging van de Overeenkomst(en) blijft u echter gebonden aan bepaalde verplichtingen uit de
beëindigde Overeenkomst(en). Dit wordt nader bepaald in artikel 14.4.
3.14. The Dutch Deal zal u geen kosten in rekening brengen voor de Registratie Investeerder en het
aanhouden van het Investeerdersaccount. De kosten die u zelf heeft gemaakt in het kader van de
Registratie Investeerder of het aanhouden van het Investeerdersaccount zijn voor uw eigen rekening.

4. INFORMATIEPLICHTEN THE DUTCH DEAL
4.1. The Dutch Deal draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden Investeerders voor of bij
registratie op de The Dutch Deal-website elektronisch aan u ter hand zijn gesteld. The Dutch Deal
stelt de Algemene Voorwaarden Investeerders op een zodanige wijze ter beschikking dat deze door u
kunnen worden opgeslagen en voor u toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming en
houdt op de The Dutch Deal-website de Algemene Voorwaarden Investeerders ter beschikking opdat
daarvan kan worden kennisgenomen. U bent verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de
Algemene Voorwaarden Investeerders via de daarvoor beschikbare faciliteiten op de The Dutch Dealwebsite, middels uw browser of anderszins. U bent tevens verantwoordelijk voor de toegankelijkheid
en beschikbaarheid van de door u opgeslagen exemplaren.
4.2. 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 u toegankelijk te
houden.
4.3. Indien The Dutch Deal een gedragscode hanteert, zal zij dit op de The Dutch Deal-website
vermelden en zal zij tevens aangeven via welke hyperlink of andere methode deze gedragscode is op
te slaan en te raadplegen. The Dutch Deal’ verplichtingen zoals vermeld in de gedragscode gelden
niet voor zover deze tot meer strekken dan is bepaald in de Overeenkomst(en).
4.4. 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
aan u beschikbaar.
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5. GEBRUIKERSVOORWAARDEN VAN DE THE DUTCH DEAL-WEBSITE
5.1. U staat ervoor in dat uw gebruik van de The Dutch Deal-website op geen enkele wijze de
Nederlandse of Europese wet- en regelgeving, internationale verdragen, of de intellectuele
eigendomsrechten van (rechts)personen schendt.
5.2. U zal de The Dutch Deal-website uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruiken. U zal de
The Dutch Deal-website 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. U onthoudt zich van het doen van uitlatingen die afbreuk doen aan
The Dutch Deal en/of de The Dutch Deal-website.
5.3. The Dutch Deal verstrekt u geen garanties, evenmin ten aanzien van de inhoud, toegankelijkheid
en actualisering van de The Dutch Deal-website.
5.4. De The Dutch Deal-website biedt u, nadat u als Investeerder bent geregistreerd op de The Dutch
Deal-website, 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 wordt 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.

6. BESCHERMING VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM
6.1. De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de The Dutch Deal-website
(”Gegevens”), alsook 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.
6.2. Informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, illustraties en ander materiaal die door de Onderneming
ter beschikking zijn gesteld, blijven te allen tijde haar intellectuele eigendom.
6.3. 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 gastsite 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.
6.4. De woord- en beeldmerken op de The Dutch Deal-website zijn eigendom van The Dutch Deal en
haar licentiegevers. Het is niet toegestaan één of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te
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zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van The Dutch Deal of de
betreffende licentiegever.

7. DE INVESTERING
7.1. Ondernemingen kunnen, nadat zij daarvoor toestemming hebben gekregen van The Dutch Deal,
een “Project” op de The Dutch Deal-website publiceren. Hierdoor tracht de Onderneming een van te
voren vastgesteld geldbedrag (”Investeringsbedrag”) aan te trekken via de The Dutch Deal-website.
7.2. Na een geslaagde aanmaak van uw Investeerders account, kunt u als Investeerder via de
“wallet” functie (uw The Dutch Deal bankrekening) in uw “Mijn Account” investeren in één of meer
van deze “Projecten”, waarbij u ervoor zorgt dat u de in artikelen 2.7 en 2.8 gestelde grenzen niet
overschrijdt, uw gegevens zoals bedoeld in artikel 3.3 van deze Algemene Voorwaarden
Investeerders juist en volledig zijn en iedere andere informatie die The Dutch Deal verlangt in het
kader van de investering, verstrekt.
7.3. Nadat uw Investeerdersaccount is aangemaakt, kunt u geld overschrijven naar uw “wallet”
rekening door middel van IDeal. The Dutch Deal heeft de volledige bevoegdheid om de wijze waarop
u kunt geld overmaken naar en van uw “wallet” te beperken. Het is een vereiste dat u voor elke
transactie gebruik maakt van een NL bankrekening, welke u uitsluitende of uit gezamenlijke naam van
uw bedrijf kunt gebruiken.
7.4. Zodra er geld is gestort op uw ‘wallet” en vervolgens er projecten zijn toe gewezen aan uw
Investeerdersaccount kunt u met investeren beginnen.
7.5 Naast de hierboven beschreven vorm van investeren, erkend The Dutch Deal nog de volgende
vormen van investeren op The Dutch Deal:
7.5.1 Donatie: Een donatie is een gift, waar helemaal geen terugbetaling of beloning in de vorm van
een rentevergoeding tegenover staat.
7.5.2 Uitgestelde betaling: De investering wordt niet direct van het saldo van uw wallet afgeschreven
maar u ontvangt bij het afronden van een succesvolle fundingcampagne via e-mail een uitnodiging
met daarin een link waarmee u binnen 5 dagen (via iDeal) uw betaling dient te voldoen. Uitgestelde
betaling is mogelijk tot 75% van het totaal bedrag van de gevraagde investering. Na 75% kan alleen
direct geïnvesteerd worden. Let op dat het hier geen vrijblijvende inschrijving betreft. Bij het behalen
van de beoogde fundingtarget bent u verplicht om de door u gemaakte investering te voldoen.
Zijn de toegezegde middelen niet binnen de gestelde termijn van de investeerder ontvangen dan is
investeerder in verzuim door het enkel verloop van de termijn, zonder dat daartoe een
ingebrekestelling is vereist. In dat geval is The Dutch Deal gerechtigd de investeringsovereenkomst
met investeerder op te zeggen en aan investeerder ter zake een direct opeisbaar bedrag aan
schadevergoeding in rekening te brengen ter hoogte van 10% van de toegezegde middelen, zonder
dat The Dutch Deal daarbij afziet van het recht om namens belanghebbenden verdere schade van de
investeerder te vorderen. De daarmee gemoeide incassokosten, zijn voor rekening van de
investeerder.
7.6. Geld in uw “wallet” zal op een gescheiden derde rekening bij Intersolve EGI worden gehouden
totdat of tenzij het wordt geïnvesteerd op een propositie van een Onderneming, op dat moment zal
het worden overgedragen naar de relevante Onderneming.
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7.7 U mag alleen geld van uw “wallet” opnemen gelijk aan het beschikbare saldo van uw wallet,
binnen uw Investeerdersaccount. Geld zal alleen worden betaald via een NL bank via een rekening op
uw naam of gezamenlijke naam. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht van €0,50 per
transactie.
7.8. Uw investering in de Onderneming wordt vastgelegd door het sluiten van een
Fundingsovereenkomst met de Onderneming (“Fundingsovereenkomst”). In de
Fundingsovereenkomst zijn de rechten en verplichtingen neergelegd die u als Investeerder en de
Onderneming ten aanzien van de investering over en weer hebben. U dient akkoord te gaan met deze
rechten en verplichtingen. The Dutch Deal is geen partij bij de Fundingsovereenkomst. Met het
akkoord gaan van deze Algemene Voorwaarden Investeerders machtigt u The Dutch Deal om de
Fundingsovereenkomst op te stellen. Voordat u akkoord gaat met de inhoud van de
Fundingsovereenkomst, heeft u de mogelijkheid om de Fundingsovereenkomst in te zien en op te
slaan op een duurzame informatiedrager. De Fundingsovereenkomst kan alleen tot stand komen
indien u bent ingelogd op uw Investeerdersaccount en na Inloggen de stappen volgt die op de The
Dutch Deal-website zijn weergegeven.
7.9. In de Fundingsovereenkomst is een termijn opgenomen voor de inschrijving door Investeerders
op de propositie via de The Dutch Deal-website (”Inschrijvingstermijn”). De Inschrijvingstermijn
bedraagt 120 (honderdtwintig) dagen . De Inschrijvingstermijn eindigt op het moment dat zich een
van de volgende situaties voordoet:
7.9.1. een succesvolle inschrijving heeft plaatsgevonden, dat wil zeggen een inschrijving op het
volledige Investeringsbedrag (”Voltekening”);
7.9.2. binnen de maximale Inschrijvingstermijn (die is opgenomen in de Fundingsovereenkomst) heeft
na aanvang van de Inschrijvingstermijn geen Voltekening plaatsgevonden (”Niet-Voltekening”); of
7.9.3. de The Dutch Deal-website is niet meer werkend door een staking van de werkzaamheden van
The Dutch Deal binnen de maximale Inschrijvingstermijn (die is opgenomen in de
Fundingsovereenkomst) na aanvang van de Inschrijvingstermijn.
7.10. Op de The Dutch Deal-website wordt bijgehouden welk bedrag van het Investeringsbedrag al is
geïnvesteerd. Telkens wanneer een Investeerder heeft geïnvesteerd, zal dit derhalve voor elke
bezoeker van de The Dutch Deal-website zichtbaar zijn.
7.11. Op het moment dat zich een Voltekening voordoet sluit de inschrijving.
7.12. Indien en voor zover The Dutch Deal en de Onderneming voorafgaand aan de publicatie van het
“Project” de mogelijkheid tot verhoging van het Investeringsbedrag en de heropening van de
inschrijving van “Project” schriftelijk zijn overeengekomen, heeft The Dutch Deal het recht, maar niet
de verplichting, om – na overleg met de Onderneming – te besluiten tot heropening van de
inschrijving op de Investeringspropositie voor maximaal de Heropeningstermijn en tot inschrijving van
een extra bedrag van maximaal 50% van het Investeringsbedrag in het geval dat sprake is van een
Succesvolle Voltekening en de maximale Inschrijvingstermijn nog niet is verstreken. Zodra (i) de
Heropeningstermijn is afgelopen, of (ii) dit maximale extra bedrag is bereikt, sluit de inschrijving
definitief. Het bedrag dat vervolgens ter beschikking wordt gesteld aan de Onderneming zal gelijk zijn
aan het Investeringsbedrag en het totaal van de extra door Investeerders gestorte bedragen in de
Heropeningstermijn, verminderd met de Success Fee.
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7.12.1 Als Investeerder kunt u uw Inleg gedurende de Inschrijvingstermijn en, indien van toepassing,
gedurende de Heropeningstermijn niet meer herplaatsen naar een ander ”Project”. U kunt uw Inleg
ook niet meer terugvorderen na betaling daarvan. Na een Succesvolle Voltekening kunt u dus op
geen enkel moment de betaalde Inleg terugvorderen van de Onderneming.
7.12.2 Indien en voor zover de Investeerder een natuurlijke persoon is, heeft deze het recht de
Overeenkomst met de Onderneming, die door het toewijzen van een bedrag door de Investeerder
aan een Project ontstaat, binnen 14 kalenderdagen na het sluiten daarvan (dat wil zeggen, na
toewijzing van het bedrag uit de Wallet aan het Project) te ontbinden. De Investeerder dient daartoe
de procedure te volgen die op de website van The Dutch Deal gepubliceerd is en maakt daarbij aan
The Dutch Deal tijdig en schriftelijk kenbaar dat hij de Overeenkomst ten aanzien van dat Project
ontbindt.
7.13. Op het moment dat sprake is van een Succesvolle Voltekening, stelt The Dutch Deal u (als de
Onderneming), zo spoedig mogelijk op de hoogte van deze Succesvolle Voltekening. Eventueel
kunnen The Dutch Deal en de Onderneming bij een Succesvolle Voltekening overgaan tot een
heropening van de inschrijving op het “Project”, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.12
van deze AInvesteerders).
7.14. Binnen vijf (5) werkdagen nadat alle partijen de Fundingsovereenkomsten hebben ondertekend,
stort Intersolve EGI overeenkomstig de Fundingsovereenkomst binnen vijf (5) werkdagen het
Investeringsbedrag, en het eventuele extra bedrag van de inschrijvingen in de Heropeningstermijn
indien de inschrijving op grond van artikel 7.11 door The Dutch Deal is heropend, verminderd met de
Success Fee, op de bankrekening van de Onderneming. Intersolve EGI stort de Success Fee op de
bankrekening van The Dutch Deal. De Success 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 de The Dutch Deal-website.
7.15. Als zich een Niet-Voltekening voordoet stelt The Dutch Deal u, als de Onderneming, daarvan zo
snel mogelijk op de hoogte. Intersolve EGI stort na dit bericht van The Dutch Deal in
overeenstemming met de Fundingsovereenkomst binnen vijf (5) werkdagen uw Inleg terug naar uw
“wallet”. Dit betekent dat u bij Niet-Voltekening uw Inleg zult terugontvangen.
7.16. Beheer van de Inleg door Intersolve
7.16.1. Als er sprake is van een Succesvolle Voltekening (zoals hieronder gedefinieerd) stort
Intersolve EGI de Inleg (minus de Success Fee, zoals hieronder gedefinieerd) door naar de
Onderneming. Als er geen sprake is van een Succesvolle Voltekening stort Intersolve EGI de Inleg
terug naar de “Wallet” van de Investeerder.
7.16.2. Op het moment dat zich een Voltekening voordoet sluit de inschrijving. Veertien (14)
kalenderdagen na Voltekening controleert The Dutch Deal of de laatste Investeerders van zijn
eventueel ontbindingsrecht (zie daartoe artikel 7.12.2) gebruik heeft gemaakt. Indien er geen gebruik
is gemaakt van het ontbindingsrecht (zoals bedoeld in de eerste zin) dan is er sprake van een
succesvolle Voltekening (”Succesvolle Voltekening”). Indien er wel gebruik is gemaakt van het
voornoemde ontbindingsrecht, dan kunnen zich verschillende situaties voordoen:
(i) het bedrag dat wordt vertegenwoordigd door de Fundingsovereenkomst of
Fundingsovereenkomsten die is/zijn ontbonden, is meer dan 10% van het Investeringsbedrag;
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(ii) het bedrag dat wordt vertegenwoordigd door de Fundingsovereenkomst of
Fundingsovereenkomsten die is/zijn ontbonden, is 10% of minder van het Investeringsbedrag en
bedraagt meer dan EUR 500; of
(iii) het bedrag dat wordt vertegenwoordigd door de Fundingsovereenkomst of
Fundingsovereenkomsten die is/zijn ontbonden, is 10% of minder van het Investeringsbedrag en
bedraagt EUR 500 of minder.
Indien situatie (i) of (ii) zich voordoet en de termijn van 120 (honderdtwintig) dagen na aanvang van de
Inschrijvingstermijn nog niet is verstreken, dan zal de inschrijving op de Investeringspropositie
worden heropend voor maximaal de duur van de nog resterende tijd van de maximale
Inschrijvingstermijn, dat wil zeggen 120 (honderdtwintig) dagen minus de tijd die is verstreken tussen
de aanvang van de Inschrijvingstermijn en de Voltekening (”Heropeningstermijn”). Voor de
Heropeningstermijn geldt hetzelfde als voor de Inschrijvingstermijn ten aanzien van de Voltekening en
de Niet-Voltekening. Dat betekent dat zich weer een Voltekening kan voordoen bij een succesvolle
inschrijving of een Niet-Voltekening indien niet op het gehele Investeringsbedrag wordt ingeschreven
tijdens de Heropeningstermijn. Indien zich situatie (iii) voordoet is er alsnog sprake van een
Succesvolle Voltekening, maar zal het bedrag dat ter beschikking wordt gesteld aan de Onderneming
gelijk zijn aan het Investeringsbedrag minus de bedragen die worden vertegenwoordigd door de
Fundingsovereenkomst en minus de Success Fee (zoals bedoeld in artikel 7.14).
7.16.3. Indien sprake is van een Succesvolle Voltekening en de termijn van 120 (honderdtwintig)
dagen na aanvang van de Inschrijvingstermijn nog niet is verstreken, dan is The Dutch Deal
gerechtigd, om – na overleg met de Onderneming – te besluiten tot heropening van de inschrijving op
de Investeringspropositie voor maximaal de Heropeningstermijn en tot inschrijving van een extra
bedrag van maximaal 50% van het Investeringsbedrag. Deze mogelijkheid bestaat slechts indien en
voorzover The Dutch Deal en de Onderneming voorafgaand aan de publicatie van de
Investeringspropositie de mogelijkheid tot verhoging van het Investeringsbedrag en de heropening
van de inschrijving van de Investeringspropositie schriftelijk waren overeengekomen. Het staat
daarbij steeds ter beoordeling van The Dutch Deal of een verhoging zal worden toegelaten. Zodra (i)
de Heropeningstermijn is afgelopen, of (ii) dit maximale extra bedrag is bereikt, sluit de inschrijving
definitief. Het bedrag dat vervolgens ter beschikking wordt gesteld aan de Onderneming zal gelijk zijn
aan het Investeringsbedrag en het totaal van de extra door Investeerders gestorte bedragen in de
Heropeningstermijn.
7.16.4. De Investeerder kan de Inleg niet meer terugvorderen na betaling daarvan.
7.16.5. Op het moment dat sprake is van een Succesvolle Voltekening, stelt The Dutch Deal de
Onderneming en Intersolve EGI op grond van de Fundingsovereenkomst zo spoedig mogelijk op de
hoogte van deze Succesvolle Voltekening. Eventueel kan The Dutch Deal bij een Succesvolle
Voltekening – na overleg met de Onderneming – besluiten tot heropening van de inschrijving op het
Project (7.16.3).
7.16.6. Binnen vijf (5) werkdagen nadat alle partijen de Fundingsovereenkomsten hebben
ondertekend, stort Intersolve EGI het Investeringsbedrag, en het eventuele extra bedrag van de
inschrijvingen in de Heropeningstermijn indien de inschrijving op grond van artikel 7.16.3 door The
Dutch Deal is heropend, minus de bedragen die worden vertegenwoordigd door de
Fundingsovereenkomsten, minus de Success Fee naar de “Wallet” van de Onderneming. Intersolve
EGI stort de Success Fee op de bankrekening van The Dutch Deal.
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7.16.7. Als zich een Niet-Voltekening voordoet stelt The Dutch Deal de Onderneming, de Investeerder
en Intersolve EGI daarvan op grond van de Fundingsovereenkomst zo snel mogelijk op de hoogte.
Intersolve EGI stort na dit bericht van The Dutch Deal binnen vijf (5) werkdagen de Inleg, zonder dat
daarover (wettelijke) rente is verschuldigd, terug naar de “Wallet” van de Investeerder.
7.17. Recht op Financiële uitkering en Extra’s
De Investeerder heeft recht op een financiële uitkering (”Financiële uitkering”) zoals dit is bepaald in
de Fundingsovereenkomst. Investeerder is aan The Dutch Deel een Investeringsfee verschuldigd,
zulks na succesvolle totstandkoming van de Fundingsovereenkomst. De actuele tarieven zijn conform
de Tarievenlijst die in de “ Mijn Account omgeving van de Investeerder zichtbaar zijn.
7.18. Rechten van de Investeerder
Het recht van de Investeerder op een Financiële uitkering zijn de enige rechten die de Investeerder
heeft. De Investeerder heeft geen zeggenschap, dividendrechten en/of andersoortige rechten ten
aanzien van de Onderneming en de door haar gedreven onderneming.
7.19. Informatieverplichtingen
De Onderneming heeft jegens de Investeerder informatieverplichtingen over de voortgang van het
Project.

8. ROL VAN THE DUTCH DEAL BIJ DE INVESTERING
8.1. The Dutch Deal biedt u een medium waar u en Ondernemingen elkaar kunnen treffen. U bent
zich ervan bewust dat The Dutch Deal de crowdfunding-mogelijkheid slechts faciliteert en organiseert
en u louter daartoe toegang verleent tot de The Dutch Deal-website. The Dutch Deal is op geen
enkele (andere) wijze betrokken bij de eigenlijke crowdfunding.
8.2. The Dutch Deal verschaft aan u als Investeerder de mogelijkheid om via de The Dutch Dealwebsite uw Inleg te betalen.
8.3. The Dutch Deal kan de Ondernemingen administratief ondersteunen bij het betalen van de
Financiële uitkering, maar is niet verantwoordelijk voor deze betaling van de Financiële uitkering.
8.4. Indien u een Fundingsovereenkomst heeft gesloten met een Ondernemer, zal The Dutch Deal
gedurende de looptijd van de Fundingsovereenkomst de Ondernemer informeren over zijn
verplichtingen onder die overeenkomst. The Dutch Deal is geen partij bij de Fundingsovereenkomst.
8.5. Met uitzondering van de uitdrukkelijk in de Overeenkomst(en) genoemde activiteiten kunt u als
Investeerder geen aanspraak maken op ondersteuning of andere diensten van The Dutch Deal ten
aanzien van crowdfunding via de The Dutch Deal-website.
8.6. The Dutch Deal verricht op geen enkele wijze werkzaamheden voor het (actief) bij elkaar brengen
van u als Investeerder en de Onderneming, zij geeft geen beleggingsadvies en maakt geen
beleggingsaanbevelingen openbaar.
8.7. 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 de daaruit voortvloeiende classificatie.
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8.8. De werkzaamheden en het voortbestaan van The Dutch Deal hebben geen invloed op de
contractuele relatie(s) tussen de Investeerder en de Onderneming.

9. PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES
9.1. The Dutch Deal heeft een algemeen privacy beleid dat van toepassing is op de verwerking van
persoonsgegevens op de The Dutch Deal-website door The Dutch Deal en de Onderneming in het
kader van de uitvoering van hun respectievelijke rechten en verplichtingen. U wordt geacht kennis te
hebben genomen van het privacy beleid van The Dutch Deal, in te stemmen met de daarin
beschreven verwerking van uw persoonsgegevens en in te stemmen met het beleid betreffende de
verwerking van persoonsgegevens dat door The Dutch Deal en door de Onderneming in het kader
van de The Dutch Deal-website is vastgesteld. Het privacy beleid van The Dutch Deal is te
raadplegen via de The Dutch Deal-website en via de link (http://www.thedutchdeal.nl/privacy).
9.2. De The Dutch Deal-website maakt gebruikt van cookies. Het cookiebeleid van The Dutch Deal is
opgenomen in het privacy beleid, dat eveneens te raadplegen is via de The Dutch Deal-website en
via de link (www.thedutchdeal.nl/privacy).
9.3. Het privacy beleid van The Dutch Deal wordt van tijd tot tijd aangepast. The Dutch Deal zal u
over wijzigingen informeren. The Dutch Deal verzoekt u van tijd tot tijd het privacy beleid te checken.

10. BELASTINGEN EN HEFFINGEN
10.1. Alle belastingen, heffingen en dergelijke – onder welke naam dan ook en door wie ook geheven
– die betrekking hebben op de relatie tussen u als Investeerder en The Dutch Deal komen voor uw
eigen rekening, tenzij tussen u en The Dutch Deal schriftelijk anders is overeengekomen of een
bepaling van dwingend recht anders voorschrijft. Als Investeerder bent u zelf verantwoordelijk voor
de belastingaangifte ten aanzien van uw Inleg. Zie in dit verband de toelichting die op de The Dutch
Deal-website is geplaatst.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
11.1. The Dutch Deal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig
handelen of nalaten van The Dutch Deal en de Ondernemer. The Dutch Deal is nimmer aansprakelijk
voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- en/of omzetderving.
11.2. Mocht The Dutch Deal, om welke reden dan ook, gehouden zijn enige schade te vergoeden,
dan zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag van de Inleg.
11.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 en artikel 11.2 aanvaardt The Dutch Deal geen enkele
aansprakelijkheid voor schade ontstaan ten gevolge van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
11.4. The Dutch Deal stelt er groot belang in dat u veilig en betrouwbaar kunt betalen. Dit speelt te
meer nu u betaalt via Internet. The Dutch Deal heeft een aantal stappen ondernomen om ervoor te
zorgen dat u veilig kan betalen via de The Dutch Deal-website. Dit betreft een dienst die door een
derde wordt verricht. Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 en artikel 11.2 draagt en aanvaardt
The Dutch Deal ter zake geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
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11.5. 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 11.1 en artikel 11.2 aanvaardt The Dutch Deal geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud
van door u of door de Ondernemingen geplaatste informatie.
11.6. 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 11.1 en artikel 11.2, is The Dutch
Deal niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het
gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
11.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 en artikel 11.2 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 u en The Dutch Deal, tussen u en de
Ondernemer en tussen de Ondernemer en The Dutch Deal, dan wel voor de gevolgen van het gebruik
van de betreffende informatie. The Dutch Deal sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien
van de door haar gegeven antwoorden op vragen.
11.8. Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 en artikel 11.2 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. The Dutch Deal is voorts 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, software-problemen en andere storingen verstaan.
11.9. De in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van de 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.
11.10. U vrijwaart The Dutch Deal en stelt 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 u van uw 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 uw rekening dienen te komen.

12. MEDEWERKING
12.1. U verklaart zich bereid om medewerking te verlenen aan The Dutch Deal bij de uitoefening van
de Overeenkomst(en).

13. OVERMACHT
13.1. In geval van overmacht (zoals bedoeld in artikel 13.2) is The Dutch Deal niet gehouden haar
verplichtingen jegens u als Investeerder na te komen, dan wel worden haar verplichtingen ten aanzien
van u als Investeerder voor de duur van de overmacht opgeschort.
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13.2. 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, 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.

14. ONTBINDING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
14.1. The Dutch Deal is gerechtigd om de Overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang en zonder
ingebrekestelling schriftelijk te beëindigen en/of de verplichtingen van The Dutch Deal op te schorten
en/of u als Investeerder permanent van de diensten en/of producten van The Dutch Deal uit te sluiten
en/of door u als Investeerder op de The Dutch Deal-website geplaatste uitingen zonder voorafgaande
mededeling te verwijderen, althans ontoegankelijk te maken als:
A) u uw verplichtingen uit de Overeenkomsten(en) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, ook
indien dit een gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 13;
B) na het sluiten van de Overeenkomst(en) The Dutch Deal ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat u uw verplichtingen uit de
Overeenkomsten(en) niet zal nakomen;
C) u als Investeerder in surseance van betaling verkeert of u surseance van betaling heeft
aangevraagd, of gegronde reden bestaat dat surseance zal worden aangevraagd;
D) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (”WSNP”) op u van toepassing is verklaard of
tot uw toelating tot de wettelijke schuldsanering in de zin van de WSNP is verzocht;
E) u als Investeerder in staat van faillissement wordt verklaard of uw faillissement is
aangevraagd, of gegronde reden bestaat dat een faillissement zal worden uitgesproken;
F) The Dutch Deal erop wordt geattendeerd dat u op enigerlei wijze betrokken bent 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
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) u uw Investeerdersaccount heeft beëindigd;
H) The Dutch Deal uw Investeerdersaccount heeft beëindigd; of
I) 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.
14.2. Indien The Dutch Deal op de gronden als omschreven in artikel 14.1 A) – I) 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. The
Dutch Deal kan echter de door zichzelf geleden schade wel op u verhalen.
14.3. 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 Fundingsovereenkomst die u heeft gesloten met
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de Ondernemer(s). Slechts de diensten die The Dutch Deal verleende in het kader van de
Overeenkomst(en) zullen in dat geval vervallen.
14.4. Bij beëindiging van de Overeenkomst(en) of beëindiging van uw Investeerdersaccount blijft u te
allen tijde gebonden aan hetgeen in de artikelen 6, 10, 11 en 13 van de Algemene Voorwaarden
Investeerders is bepaald, alsmede aan de bepalingen waarvan in de Overeenkomst(en) is bepaald dat
u 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.

15. ALGEMENE BEPALINGEN
15.1. Uitleg
Alle verwijzingen naar een persoon zijn tevens verwijzingen naar een natuurlijk persoon,
vennootschap, vereniging, maatschap of samenwerkingsverband.
15.2. 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 u als Investeerder 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 Eindhoven
E-mail: contact@thedutchdeal.nl
15.3. Wijzigingen
De Overeenkomst(en) kan/kunnen alleen schriftelijk met wederzijdse instemming van partijen worden
gewijzigd.
15.4. 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
dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen of geacht worden te
vervangen te zijn door een bepaling die geldig is en afdwingbaar wordt geacht en waarvan de
interpretatie de strekking van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk nadert.
15.5. Fusie, splitsing en overdracht
15.5.1. 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 Investeerder 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 Investeerders heeft u bij voorbaat toestemming
en/of medewerking gegeven voor deze contract overneming. The Dutch Deal kan vorderingen op de
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Investeerder en de 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 Investeerders, heeft de Investeerder hier bij voorbaat toestemming voor gegeven.
15.5.2. Als Investeerder kunt u uw rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst(en) echter niet
overdragen aan een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Dutch Deal.
15.6. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter
15.6.1. De Overeenkomst(en) wordt/worden exclusief beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting
van regels van internationaal privaatrecht ten aanzien van het toepasselijke recht.
15.6.2. 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.
15.7. Klachten en geschillen
15.7.1. Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van The Dutch Deal, dient u zich eerst te
wenden tot The Dutch Deal met inachtneming van de bij The Dutch Deal daarvoor geldende
klachtenprocedure en met in achtneming van de toepasselijke klachttermijn. De klachtenprocedure
van The Dutch Deal wordt op de The Dutch Deal-website beschreven en is te raadplegen via de
volgende hyperlink:www.thedutchdeal.nl/veelgestelde_vragen.
15.7.2. Geschillen tussen u als Investeerder en The Dutch Deal worden uitsluitend voorgelegd aan de
in artikel 15.6.2 genoemde rechter, behoudens dwingend recht en pas nadat u gebruik heeft gemaakt
van de klachtenprocedure van The Dutch Deal zoals bedoeld in artikel 15.7.1.
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