
 
 
Algemene Voorwaarden Investeerders      17012014  

1. Definities en Toepassing  
 

1.1. In deze Algemene Voorwaarden Investeerders wordt verstaan onder:  
 
Account:  het door Registratie aangemaakte profiel van Investeerder op de Website die toegang geeft tot de 
besloten delen van het Platform. 

Algemene Voorwaarden Investeerders : Deze algemene voorwaarden.  

Content : Tekst, beeld- en/of geluidsmateriaal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot foto’s en video’s met of 
zonder geluid alsmede muziekwerken, en andere informatie alsmede informatie van Ondernemers of 
communicatie gericht tot Ondernemers (zoals vragen) dan wel alle overige informatie die betrekking heeft op 
Ondernemers of Projectvoorstellen en is geplaatst op het Platform. 

Crowdfunding:  Het verkrijgen/verstrekken van vreemd vermogen via/door Investeerders waar Ondernemers 
door middel van Projectvoorstellen via het Platform naar vragen.  

Gebruiksrecht:  Het gebruiksrecht van Investeerder van het Platform als omschreven in artikel 2.  

Inschrijving of Inschrijven:  De handeling waardoor Investeerder zich verbindt onder de voorwaarden van de 
Overeenkomst van Geldlening een bepaald deel van het Projectbedrag als geldlening op basis van het 
Projectvoorstel beschikbaar te stellen ter realisatie van dat Projectvoorstel.  

Investeerder(s):  Iedere (rechts)persoon die door middel van Registratie een Account aanmaakt en/of zich 
Inschrijft op een Projectvoorstel voor het verrichten van Crowdfunding.  

Kapitaal Op Maat:  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kapitaal Op Maat B.V., statutair 
gevestigd te Pijnacker, tevens aldaar kantoorhoudende aan de (2641 GA) Kerkweg 17, ingeschreven in het 
Handelsregister onder nummer 58526382.  

Geldlening:  het totaal bedrag dat middels de Overeenkomst van Geldlening aan Ondernemer wordt geleend 
door een groep van Investeerders.  

Ondernemer:  De rechtspersoon, uitdrukkelijk niet zijnde een natuurlijk persoon, die op het Platform één of 
meerdere Projectvoorstellen plaatst na vooraf verkregen toestemming daartoe van Kapitaal Op Maat.  

Overeenkomst van Geldlening : Een overeenkomst tot geldlening inzake de Geldlening middels Crowdfunding 
tussen Ondernemer, iedere individuele Investeerder uit een groep van Investeerders en de Stichting die 
elektronisch via de Website is of wordt gesloten.  

Partijen : Kapitaal Op Maat en de Investeerder gezamenlijk.  

Platform:  Het door Kapitaal Op Maat geëxploiteerde online platform op de Website dat bestaat uit besloten en 
open delen, waar Ondernemers en (potentiële) Investeerders kennis kunnen nemen van ieders interesses en 
intenties, waar Ondernemers Projectvoorstellen kunnen plaatsen en waar Investeerders zich kunnen Inschrijven 
op Projectvoorstellen van Ondernemers.  

Projectbedrag:  het bedrag waarvoor de Ondernemer door middel van het Projectvoorstel financiering poogt te 
krijgen via Crowdfunding. 
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Projectvoorstel:  De door de Ondernemer opgestelde beschrijving van het ondernemingsplan met als doel het 
aantrekken van het op de website vermelde Projectbedrag, eventueel aangevuld met Content, inclusief de daarbij 
behorende Overeenkomst van Geldlening.  

Registratie:  De verplichte handeling op de Website door Investeerder waarbij bepaalde gegevens dienen te 
worden verstrekt alvorens toegang wordt verkregen tot het besloten deel van het Platform.  

Stichting : De Stichting Derdengelden Kapitaal op Maat, statutair gevestigd te Pijnacker, tevens aldaar 
kantoorhoudende aan de (2641 GA) Kerkweg 17, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 58681213, 
die gelden in verband met de Overeenkomst van Geldlening onder zich houdt en doorbetaalt.  

Website:  De website www.kapitaalopmaat.nl.  

1.2. Kapitaal Op Maat biedt via de Website het Platform aan dat Ondernemers in staat stelt Projectvoorstellen te 
presenteren en Investeerders in staat stelt deze financieel te ondersteunen ter realisatie daarvan. 
 

1.3. De Algemene Voorwaarden Investeerders zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige 
rechtsverhoudingen tussen Kapitaal Op Maat (althans haar rechtsopvolger(s)) en/of de Stichting en Investeerder, 
voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is of wordt afgeweken in afzonderlijke voorwaarden tussen Partijen. In ieder 
geval zullen als rechtsverhoudingen gelden de bemiddelingswerkzaamheden van Kapitaal Op Maat tussen een 
Ondernemer en een (groep van) Investeerder(s) als nader omschreven in artikel 1.2 en het daarmee 
samenhangende Gebruiksrecht en ieder (ander) gebruik van de Website en het Platform door Investeerder, en op 
alle daarmee verband houdende door Kapitaal Op Maat te leveren gebruiksrechten op software en/of diensten 
aan Investeerder.  
 

1.4. Een verwijzing naar een artikel is een verwijzing naar een artikel in deze Algemene Voorwaarden Investeerders, 
tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven. 
 

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

2. Gebruiksrecht  
 

2.1. Na Registratie en op basis van de voorwaarden zoals nader vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden 
Investeerders verleent Kapitaal Op Maat Investeerder toegang tot het besloten deel van het Platform en is 
Investeerder gerechtigd om op dit deel van het Platform Projectvoorstellen en Content in te zien en over te gaan 
tot Crowdfunding. Het Gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden 
Investeerders uitdrukkelijk zijn toegekend, waarmee tevens het beoogde doel en gebruik van het Platform is 
bepaald.  Kapitaal Op Maat is na Registratie naar geheel eigen inzicht gerechtigd  een (rechts)persoon te 
weigeren door deze geen toegang tot het besloten deel van het Platform te verlenen, geen Account toe te kennen 
en geen Gebruiksrecht te verlenen. 
 

2.2. Kapitaal Op Maat is te allen tijde bevoegd de functionaliteiten van het Platform te wijzigen.  
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2.3. Onder de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden Investeerders omvat het Gebruiksrecht van 
Investeerder het aanwenden van de ter beschikking gestelde communicatiemogelijkheden van het Platform, 
teneinde met Ondernemers, Kapitaal Op Maat en/of andere Investeerders informatie uit te wisselen. 
 

2.4. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke en voorafgaande toestemming van Kapitaal Op Maat is het 
Investeerder niet toegestaan het Gebruiksrecht, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen aan, of op 
welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor, enige derde of te integreren in een ander product of andere 
dienst.  
 

2.5. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Investeerders is het Investeerder slechts 
toegestaan zich toegang tot het Platform te verschaffen op de daartoe door Kapitaal Op Maat voorgeschreven 
wijze.  
 

2.6. Gebruik van de Website via welke toegang tot het Platform kan worden verkregen, wordt tevens -met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 1.5- beheerst door regels of voorwaarden die op de Website zijn 
vermeld, hetgeen Investeerder separaat zal aanvaarden.  
 

2.7. Investeerder is ermee bekend dat toegang tot de Website en het Platform afhankelijk is van beschikbaarheid van 
een verbinding met het internet. Investeerder is zelf verantwoordelijk voor (het in stand houden van) een 
dergelijke verbinding.  
 

3. Account  
 

3.1. Voor het verkrijgen van het Gebruiksrecht, het raadplegen van de niet-openbare onderdelen van de Website (het 
Platform), en voor het gebruik maken van de diensten van Kapitaal Op Maat als Investeerder voor de 
Crowdfunding dient een Account bij Kapitaal Op Maat te worden aangemaakt. Aan de Registratie en het 
aanhouden van het Account zijn geen kosten verbonden.  
 

3.2. Bij het aanmaken van een Account is Investeerder verplicht juiste gegevens in te vullen en geen misleidende 
informatie te verstrekken. Registratie is slechts mogelijk indien (de vertegenwoordiger(s) van) Investeerder 
minimaal 18 jaar oud en handelingsbekwaam is (zijn). Investeerder is verplicht zijn gegevens te wijzigen en/of aan 
te vullen indien deze niet meer juist en/of volledig zijn. Investeerder geeft door de Registratie de bevoegdheid aan 
Kapitaal Op Maat om alle correspondentie aan Investeerder te zenden aan het email-adres dat Investeerder heeft 
opgegeven. 
 

3.3. Het is van belang dat Investeerder het wachtwoord voor zijn Account op een veilige plaats bewaart en geheim 
houdt en zorgvuldig met zijn wachtwoord en overige accountgegevens omgaat. Investeerder zal maatregelen 
treffen om te voorkomen dat derden zonder uitdrukkelijke opdracht van Investeerder het Platform kunnen 
benaderen met gebruik van het Account. Als Investeerder erachter komt dat iemand anders gebruik maakt van 
zijn Account of dat de beveiliging is gekraakt, dient Investeerder Kapitaal Op Maat hiervan onverwijld op de 
hoogte te stellen per e-mail aan info@kapitaalopmaat.nl. Kapitaal Op Maat zal een ontvangstbevestiging aan 
Investeerder sturen met een instructie met nader te nemen maatregelen. 
 

3.4. Investeerder is zelf verantwoordelijk (zowel tegenover Kapitaal Op Maat als tegenover derden) en aansprakelijk 
voor alle activiteiten die worden verricht via zijn Account.  
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3.5. Investeerder onderkent dat het invoeren van het wachtwoord en van de overige benodigde accountgegevens 
gelijk gesteld dient te worden met het plaatsen van een elektronische handtekening, en dat berichten die worden 
verstuurd vanaf zijn Account worden geacht door Investeerder te zijn ondertekend.  
 

4. Investeren via de Website, totstandkoming van een Overeenkomst tot Geldlening, Kosten en Betaling 
 

4.1 Plaatsing van een Projectvoorstel op de Website geldt als een aanbod van een Ondernemer aan Investeerder dat 
voor een periode van maximaal 100 dagen geldt. Investeerder kan via het Platform zijn keuze voor het gewenste 
Projectvoorstel aangeven, waarbij Investeerder met zijn Inschrijving het aanbod van de Ondernemer aanvaardt en 
hij zich tevens akkoord verklaart met de Overeenkomst van Geldlening. De toegezegde middelen door 
Investeerder kunnen direct op de bankrekening van de Stichting worden bijgeschreven, bij voorkeur via iDeal. 
Indien een Investeerder inschrijft voor dat  75% van de Geldlening is volgeschreven, is Investeerder nog niet 
verplicht de toegezegde middelen direct bij te schrijven op de bankrekening van de Stichting. Zodra op 75% van 
de Geldlening is Ingeschreven, is Investeerder verplicht om binnen vijf werkdagen de toegezegde middelen op de 
bankrekening van de Stichting bij te schrijven. Investeerder ontvangt hiertoe bericht van Kapitaal Op Maat. Indien 
een Investeerder inschrijft omdat 75% van de Geldlening is volgeschreven is het alleen nog maar mogelijk om via 
iDeal te betalen. 

 
4.2 Indien de door Inschrijvingen het Projectbedrag wordt overschreden, is Kapitaal Op Maat naar eigen inzicht 

gerechtigd:  
a. de Inschrijvingen van die Investeerders wiens Inschrijving tot overschrijding van het Projectbedrag hebben 
geleid evenredig te verminderen zodat het Projectbedrag niet wordt overschreden; 
b. de Inschrijving van de laatste Investeerders wiens Inschrijving tot overschrijding van het Projectbedrag hebben 
geleid geheel of gedeeltelijk te annuleren / weigeren en daarmee de Overeenkomst van Geldlening 
buitengerechtelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn; of 
c. de maximale Geldlening vast te stellen op een bedrag dat het Projectbedrag overstijgt met ten hoogste het 
bedrag gelijk aan maximaal 10% van het Projectbedrag of €  25 .000,--. 

 
4.3 De Geldlening wordt door Ondernemer opeisbaar na vervulling van de opschortende voorwaarde dat uiterlijk op 

een uiterlijk nader te bepalen moment, een bepaald bedrag (de Geldlening) zal zijn geïnvesteerd door minimaal 
drie verschillende investeerders die ieder niet meer dan 49% van de Geldlening mogen verstrekken. Indien en 
zodra aan deze opschortende voorwaarden is voldaan, is het Projectvoorstel volgeschreven en ontvangt 
Investeerder daarvan schriftelijk bericht. Op dat moment zal Investeerder aan Kapitaal Op Maat een fee 
verschuldigd zijn gelijk aan 0,9 % van de door hem toegezegde middelen (deze fee is reeds inclusief BTW). Deze 
fee staat los van de toegezegde middelen. Indien de toegezegde middelen meer dan € 10.000,-- bedragen, zal de 
staffel gelden als weergegeven op de Website. Kapitaal Op Maat zal dit bedrag direct factureren aan 
Investeerder. Investeerder dient dit bedrag binnen 5 dagen na factuurdatum te betalen aan Kapitaal Op Maat. 
Indien Investeerder dit bedrag niet, niet tijdig en/of niet volledig aan Kapitaal Op Maat betaalt, is Investeerder van 
rechtswege in verzuim en zal Kapitaal Op Maat dit schriftelijk aan de Stichting melden. In de Overeenkomst van 
Geldlening zal worden opgenomen dat de Stichting alsdan het recht heeft om gelden die door Ondernemer als 
aflossing op de Geldlening gedaan worden niet uit te keren aan Investeerder totdat het verschuldigde bedrag door 
Investeerder aan Kapitaal Op Maat is betaald. Het voorgaande geldt onverminderd de overige bevoegdheden die 
Kapitaal Op Maat heeft op grond van de wet en/of deze Algemene Voorwaarden Investeerders. 

 
4.4 Indien de toegezegde middelen van Investeerder niet binnen de gestelde termijnen zijn ontvangen door de 

Stichting, is Investeerder in verzuim door het enkel verloop van de termijn, zonder dat daartoe een nadere 
ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Overeenkomst van Geldlening van rechtswege ontbonden jegens 
Investeerder en is Investeerder een direct opeisbare boete van 10% van de door hem toegezegde middelen 
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verschuldigd aan Kapitaal Op Maat. Voornoemde boete zal gelden onverminderd alle overige rechten van 
Kapitaal Op Maat, waaronder doch niet uitsluitend het recht op volledige schadeloosstelling voor geleden schade 
en gemaakte kosten als gevolg van de niet-nakoming, met inbegrip van doch niet beperkt tot alle juridische 
kosten.  

 
4.5 Indien niet aan de opschortende voorwaarde van artikel 4.3 wordt voldaan op het ‘nader te bepalen moment’, 

komt de Geldlening niet tot stand. Voor zover Investeerder de toegezegde middelen al aan de Stichting had 
overgemaakt, zal de Stichting dit bedrag binnen drie werkdagen terugstorten aan Investeerder. 

 
4.6 Investeerder kan het bedrag dat is geïnvesteerd via de Website niet terugvorderen van Ondernemer, Kapitaal Op 

Maat en/of de Stichting, behoudens voor zover in de Overeenkomst van Geldlening anders is bepaald. Het totale 
rendement dat Investeerder ontvangt op zijn investering is gemaximeerd tot het bedrag dat is vastgelegd in de 
Overeenkomst van Geldlening. Investeerder aanvaardt dat hij geen zeggenschap zal hebben in de onderneming 
die door Ondernemer gedreven wordt. 

 
Terugbetaling van de Geldlening aan de Investeerders zal door Ondernemer geschieden conform de 
voorwaarden van de Overeenkomst van Geldlening. In de Overeenkomst van Geldlening zal worden opgenomen 
dat Ondernemer de Geldlening maandelijks in gelijke delen terugbetaalt aan de Investeerders, via de Stichting. 
De betaaltermijnen in de Overeenkomst van Geldlening zijn fatale termijnen. Indien Ondernemer één of meerdere 
verplichtingen uit deze Overeenkomst van Geldlening niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, zal hij zonder nadere 
ingebrekestelling direct na de vervaldatum van die verplichting(en) in verzuim zijn, waardoor de Geldlening 
onmiddellijk in haar geheel opeisbaar is.  
 
Indien er sprake is van het overschrijden van een fatale termijn, heeft Ondernemer nog eenmaal de mogelijkheid 
om het verschuldigde bedrag te betalen binnen vijf (5) dagen na de vervaltermijn. Blijft ook na deze vijf dagen 
betaling uit, dan zijn de Investeerders gerechtigd de vordering van de gehele openstaande Geldlening en 
eventuele verschuldigde rente uit handen te geven aan een incassobureau, deurwaarder of advocaat. Alle 
(buiten)gerechtelijke en overige kosten zullen alsdan ook worden verhaald op Ondernemer. Echter, indien het 
verhalen van deze kosten op Ondernemer niet mogelijk blijkt, ongeacht de reden, zullen deze kosten voor 
rekening van Investeerder blijven. Investeerder is zich ervan bewust dat in geval hij incassomaatregelen neemt de 
kosten daarvan boven het geïnvesteerde bedrag uit kunnen komen.  

 
Onder nader overeen te komen voorwaarden kunnen eventuele incassomaatregelen op verzoek van Investeerder 
via Kapitaal Op Maat lopen waarbij Kapitaal Op Maat tevens de mogelijkheden voor een groepsvordering (‘class 
action’) zal onderzoeken onder alle Investeerders van dat Projectvoorstel. 

 
4.7 In aanvulling op het bepaalde in artikel 4.6 geldt dat de toegezegde middelen van Investeerder zijn blootgesteld 

aan het risico dat Ondernemer in betalingsproblemen althans in insolventie zal komen te verkeren. Indien 
Ondernemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, zal Investeerder mogelijk geen betalingen 
(meer) ontvangen van Ondernemer. In het uiterste geval kan Investeerder het volledige door hem geïnvesteerde 
bedrag kwijtraken. Investeerder onderkent dit uitdrukkelijk. 

 
4.8 Kapitaal Op Maat noch Ondernemer garandeert dat Investeerder enig voordeel zal behalen uit een investering. 

Het betreft hier een investering met een hoog risico. Investeerder is zich hiervan bewust. Investeerder garandeert 
dat hij niet met geleend geld zal investeren in een Projectvoorstel. Kapitaal Op Maat onderstreept in dit kader dat 
tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst van Geldlening op basis waarvan een investering wordt verricht, 
niet mogelijk is.  
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5. Algemene regels voor gebruik van de Website en het Platform  
 

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

5.2. Het kopiëren, verspreiden, hergebruiken e.d. van (gedeelten van) de Website en/of het Platform (met inbegrip van 
geplaatste Content) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Kapitaal Op Maat.  
 

5.3. Het is niet toegestaan om met behulp van andere technieken en/of middelen dan de algemeen verkrijgbare 
webbrowsers (en/of de eventuele andere middelen die Kapitaal Op Maat uitdrukkelijk voor dit doel kan aanwijzen) 
de Content te benaderen.  
 

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

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

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

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

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

6.1. Ondernemer is verplicht om, alvorens tot Crowdfunding over te gaan zich goed op de hoogte te stellen van de 
specifieke regels die daarvoor gelden en zich te beraden op de modaliteiten die Ondernemer kiest voor het 
Projectvoorstel en de daarvoor uit te geven vreemd vermogen. Investeerder is zich ervan bewust dat de 
Ondernemers zelf de voorwaarden van de Overeenkomst van Geldlening bepalen en dat Kapitaal Op Maat 
daarover geen advies heeft verstrekt en/of verantwoordelijkheid daarvoor draagt. Plaatsing van een Projectplan 
op de Website houdt in dat het Projectplan aan de voorwaarden van Kapitaal Op Maat voldoet als gespecificeerd 
op de Website. 
 

6.2. Investeerder mag in totaal niet meer dan 49% van het gevraagde kapitaal van het Projectbedrag uit een 
Projectplan investeren. Investeerder dient bij Registratie tevens informatie omtrent zijn kennis en ervaring met 
betrekking tot financiële producten op de door Kapitaal Op Maat aangewezen manier te verstrekken. Indien een 
zakelijke investeerder, waaronder wordt begrepen een niet-natuurlijk persoon, in totaal meer dan € 50.000,- wenst 
te investeren in Projectvoorstellen zal Investeerder op eerste verzoek van Kapitaal Op Maat terstond aanvullende 
informatie omtrent zijn kennis en ervaring verstrekken aan Kapitaal Op Maat.  
 

6.3. Investeerder dient een verantwoord deel van zijn vermogen te gebruiken voor Projectvoorstellen. Natuurlijke 
personen, niet handelend uit hoofde van beroep of bedrijf, worden als consumenten aangemerkt en zijn niet 
gerechtigd om op enig moment meer dan 1) € 40.000 te investeren in Projectvoorstellen en/of 2) 100 
Overeenkomsten van Geldlening te sluiten. Daarnaast dient Investeerder een (verantwoord deel van zijn) 
vermogen over verschillende Projectvoorstellen te spreiden. Investeerder is zich bewust van de risico’s die met 
Crowdfunding via Kapitaal Op Maat gepaard gaan als omschreven in artikel 4 en als nader aangegeven door de 
Autoriteit Financiële Markten.  
  

6.4.  Investeerder is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die de belangen van Kapitaal Op Maat en/of de 
Stichting (kunnen) schaden. 
 

6.5. Investeerder staat er (jegens Kapitaal Op Maat) voor in dat het doen van een investering via Kapitaal Op Maat is 
toegestaan op grond van de regelgeving van het land waar Investeerder zijn vestigings- of woonplaats heeft 
(althans op grond van de regelgeving die op andere wijze op hem van toepassing is). Investeerder is zelf 
verantwoordelijk om dit na te gaan. Kapitaal Op Maat is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg 
van niet-naleving (althans onvolledige naleving) door Investeerder van op hem toepasselijke regels van 
niet-Nederlands recht. 

 
7. Verplichtingen en Rol van Kapitaal Op Maat  

 
7.1. De verplichtingen van Kapitaal Op Maat zijn steeds inspanningsverbintenissen en uitdrukkelijk geen 

resultaatsverbintenissen, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen en het 
overeengekomen resultaat duidelijk en ondubbelzinnig is omschreven.  
 

7.2. Kapitaal Op Maat houdt het Platform zoveel mogelijk in stand en beschikbaar. Kapitaal Op Maat heeft het 
alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen van de Website, het Platform of enig deel daarvan, om welke reden 
dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming.  

 
7.3. Kapitaal Op Maat verplicht zich jegens Investeerder tot het (administratief) bijhouden van alle Projectvoorstellen, 

waaraan Investeerder zal deelnemen. 
 

Kapitaal Op Maat B.V. - Kerkweg 17 - 2641 GA PIJNACKER - T 015 760 00 19 - kapitaalopmaat.nl - KvK Den Haag 58526382 
 

7 



 
 

7.4. Kapitaal Op Maat zal Investeerder (hetzij schriftelijk hetzij via de Website) regelmatig op de hoogte houden van 
relevante ontwikkelingen met betrekking tot ieder Projectvoorstel, waarin Investeerder als schuldeiser een 
financieel belang heeft. 

 
7.5. Indien een Ondernemer niet (volledig) of niet tijdig zijn (betalings)verplichtingen jegens Investeerder nakomt en 

Investeerder Kapitaal Op Maat hiervan schriftelijk op de hoogte stelt, zal Kapitaal Op Maat zich inspannen om in 
nauw overleg met Investeerder contact op te nemen met Ondernemer en trachten betaling alsnog te bevorderen. 
De vergoeding die Kapitaal Op Maat ontvangt van Investeerder voor haar bemiddeling bij een Projectvoorstel 
voorziet niet in eventuele mogelijke overige (buiten)gerechtelijke maatregelen jegens de Ondernemer. Kapitaal 
Op Maat is jegens Investeerder nimmer aansprakelijk voor het niet (volledig) of niet tijdig nakomen door 
Ondernemer van enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst van Geldlening. 

 
7.6. Kapitaal Op Maat biedt een platform voor Crowdfunding. Op de Website komen vraag en aanbod samen doch 

Kapitaal Op Maat heeft geen enkele inhoudelijke betrokkenheid bij de investering via de Website anders dan dat 
zij het door haar opgestelde ‘Acceptatiebeleid Kapitaal Op Maat’ hanteert en ten grondslag legt aan de 
beoordeling van ieder nieuw Projectvoorstel en de bepaling van de risico classificatie. De ‘Acceptatiebeleid 
Kapitaal Op Maat’ zal mogelijk van tijd tot tijd wijzigen en tussen Partijen zal het Acceptatiebeleid gelden zoals 
door Investeerder is aanvaard op het moment van Inschrijving. Kapitaal Op Maat beoordeelt uitdrukkelijk niet de 
winstverwachting van Ondernemer. Investeerder kan jegens Kapitaal Op Maat dan ook geen rechten ontlenen 
aan het feit dat het via de Website mogelijk is een investering in Ondernemer te doen. Een beslissing tot het doen 
van een investering is volledig voor eigen rekening en risico van Investeerder. 
 

7.7. Het al dan niet voortbestaan van Kapitaal Op Maat tast de contractuele relatie(s) tussen Ondernemer en de 
Investeerders niet aan. Deze blijft ongewijzigd in stand en van kracht.  
 

8. Duur en beëindiging en gevolgen beëindiging van het Account van Investeerder  
 

8.1. Met inachtneming van het overige bepaalde in dit artikel, is het Account waarop deze Algemene Voorwaarden 
Investeerders op van toepassing zijn, aangemaakt voor onbepaalde tijd. Investeerder kan het Account en alle 
daarbij behorende rechtsverhoudingen als omschreven in artikel 1.3 schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn 
van ten minste één maand hetgeen schriftelijk door Kapitaal Op Maat bevestigd dient te worden teneinde geldig 
te zijn. Deze bevoegdheid om op te zeggen geldt niet gedurende de periode dat er (een) Overeenkomst(en) van 
Geldlening van kracht zijn. De bepalingen in artikel 8.2 laten onverlet alle overige rechten van Kapitaal Op Maat 
op grond van de wet en overeenkomst(en), waaronder het recht op schadevergoeding en ontbinding. 
 

8.2. Het (gebruik van het) Account en alle daarbij behorende rechtsverhoudingen als omschreven in artikel 1.3 door 
Investeerder kan schriftelijk, buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang zonder opzeggingstermijn worden 
beëindigd:  
a. door iedere Partij indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan haar, al dan 
niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, of in geval van ontbinding van de andere partij of 
beëindiging van haar activiteiten;  
b. door iedere Partij indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar 
verplichtingen ingevolge de Algemene Voorwaarden Investeerders en deze tekortkoming na schriftelijke 
ingebrekestelling en het verstrijken van de bij die ingebrekestelling genoemde redelijke termijn niet is opgeheven, 
tenzij nakoming reeds blijvend onmogelijk is;  
c. door Kapitaal Op Maat in geval van schending door Investeerder van zijn verplichtingen uit hoofde van de 
artikelen 2.4, 3.2, 4.1, 4.3 , 4.4, 5, 6, 10.1 en 11 dan wel anderszins onrechtmatig handelt jegens Kapitaal Op 
Maat, Ondernemers en/of derden;  
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d. door Kapitaal Op Maat indien er meer dan 6 maanden geen activiteit is op het Account, Investeerder overlijdt 
(indien natuurlijk persoon) dan wel Investeerder gebruik maakt van meer dan één Account. 
 

8.3. Beëindiging op grond van dit artikel laat onverlet verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging 
voort te duren, zoals onder meer het bepaalde met betrekking tot de artikelen 8, 9, 10.1, 11 en 13.  
 

8.4. Kapitaal Op Maat is wegens beëindiging van het Account en alle daarbij behorende rechtsverhoudingen als 
omschreven in artikel 1.3 nimmer tot enige schadevergoeding of betaling van welke kosten dan ook gehouden.  
 

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

9. Aansprakelijkheid en Vrijwaring  
 

9.1. Hoewel door Kapitaal Op Maat de uiterste zorg is nagestreefd met betrekking tot de goede beschikbaarheid van 
de Website en het Platform, de daaraan gerelateerde diensten en de betrouwbaarheid en actualiteit van de 
gegevens op de Website, kan voor de afwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden niet worden 
ingestaan. Kapitaal Op Maat is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de niet-beschikbaarheid van de 
Website en/of het Platform, onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die 
het gevolg is van problemen veroorzaakt door, inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals 
storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatiediensten door Kapitaal 
Op Maat of door Investeerder aan Kapitaal Op Maat.  
 

9.2. Kapitaal Op Maat is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van onjuiste en/of onvolledige 
gegevensverstrekking door Investeerder en/of Ondernemers aan Kapitaal Op Maat. Kapitaal Op Maat is evenmin 
verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie op enige site die is gelinkt van of naar de Website.  
 

9.3. Kapitaal Op Maat is nimmer aansprakelijk voor de niet-nakoming door Ondernemers en Investeerders van de 
betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomsten van Geldlening. Kapitaal Op Maat is evenmin 
aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het doen van een investering via haar Website, waaronder 
begrepen (doch niet uitsluitend) het verlies van een investering of het mislopen van rendementen. 
 

9.4. De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de 
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kapitaal Op Maat of diens leidinggevenden. 
 

9.5. De totale aansprakelijkheid van Kapitaal Op Maat uit welke hoofde dan ook is ten allen tijde beperkt tot 
vergoeding van directe schade tot een maximum van € 249,00. Aansprakelijkheid van Kapitaal Op Maat voor 
indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, 
verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, verminking 
of verlies van data, is uitgesloten.  
 

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

 
9.7. De administratie van Kapitaal Op Maat geldt als volledig bewijs van hetgeen een Ondernemer en/of Kapitaal Op 

Maat aan Investeerder verschuldigd is, behoudens tegenbewijs. 
 

9.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Investeerder de schade zo 
spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Kapitaal Op Maat meldt. Iedere vordering tot 
schadevergoeding tegen Kapitaal Op Maat vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van 
de vordering. Daarnaast bestaat in alle gevallen geen recht op schadevergoeding indien de oorzaak van de 
schade:  
a. veroorzaakt is door het niet naleven van de door of namens Kapitaal Op Maat aan Investeerder verstrekte 
voorschriften; b. bestaat uit verminking of het verloren gaan van data;  
c. veroorzaakt is door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, of  
d. anderszins veroorzaakt is door niet aan Kapitaal Op Maat toe te rekenen oorzaken.  
 

10. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens  
 

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

10.2. Kapitaal Op Maat beschikt over een algemeen privacybeleid dat van toepassing is op alle bestaande en 
toekomstige rechtsverhoudingen tussen Partijen. Investeerder wordt geacht kennis te hebben genomen van het 
privacybeleid van Kapitaal Op Maat en in te stemmen met de daarin beschreven bewerkingen van zijn 
persoonsgegevens. Het privacybeleid van Kapitaal Op Maat is te raadplegen via de Website.  
 

11. Intellectuele Eigendomsrechten  
 

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

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

 
11.3. Kapitaal Op Maat is rechthebbende van het beeldmerk Kapitaal Op Maat. Zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Kapitaal Op Maat is het niet toegestaan gebruik te maken van dit merk alsmede van eventuele 
andere woord- en beeldmerken van derden gepubliceerd op dit platform. 
Kapitaal Op Maat B.V. - Kerkweg 17 - 2641 GA PIJNACKER - T 015 760 00 19 - kapitaalopmaat.nl - KvK Den Haag 58526382 

 
10 



 
 
 

12. Regelgeving  
 

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

13. Algemene bepalingen  
 

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

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

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

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

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

*** 
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