Voorlopig Overeenkomst van Geldlening
DE ONDERGETEKENDEN:
1. De personen die geregistreerd zijn als investeerders via de Website en zich hebben
ingeschreven op het Projectvoorstel, allen door vermelding van het aan hen persoonlijk
gekoppelde Accountnummer genoemd in Bijlage 1 van de Overeenkomst, hierna gezamenlijk
te noemen de “Investeerders”;
2. [-], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en
kantoorhoudend te [-] aan de ([-] ) [-], Nederland en ingeschreven bij het Handelsregister
onder nummer [-], hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurder en enig aandeelhouder
[-], op haar beurt vertegenwoordigd door haar bestuurder en enig aandeelhouder [- ], hierna
te noemen de “Ondernemer”;
en
3. De  Stichting Zekerheden Kapitaal Op Maat, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2628
XJ) Delft aan de Delftechpark 11, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair
bestuurder de besloten vennootschap Kapitaal op Maat B.V. gevestigd en kantoorhoudende
te (2628 XJ) Delft aan de Delftechpark 11, die op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd
wordt door de heer P.P.M. Van Dijk, hierna te noemen “de Stichting”
iedere partij hierna ook te noemen een “Partij” en gezamenlijk de “Partijen”
IN AANMERKING NEMENDE DAT:
-

Ondernemer op het Account het Projectvoorstel heeft geplaatst teneinde middels
crowdfunding het Projectbedrag als Geldlening te werven ten behoeve van de financiering
van het Projectvoorstel;

-

Ieder van de Investeerders zich heeft geregistreerd als investeerder op de Website en zich
met het oog op deelname aan de Geldlening voor een bepaald bedrag heeft ingeschreven op
het Projectvoorstel onder de in het Projectvoorstel genoemde voorwaarden, welke
inschrijving voor ieder van de Investeerders nader is vermeld en gespecificeerd in Bijlage 1;

-

De Stichting onder meer als doelstelling heeft om de belangen te ondersteunen van
Investeerders bij de nakoming door de Ondernemer van de op hem rustende verplichtingen
uit hoofde van de Overeenkomst, een en ander op de wijze als vermeld in haar statuten.

-

De Stichting met het oog op haar doelstelling in het belang van de Investeerders een
zelfstandige vordering wenst te verkrijgen op Ondernemer die naar omvang gelijk is aan de
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totale vordering van Investeerders op Ondernemer voortspruitend uit de Overeenkomst en
voor haar zelfstandige vordering op Ondernemer zekerheidsrechten wenst te verkrijgen van
Ondernemer;
-

Partijen in de Overeenkomst de voorwaarden wensen vast te leggen die zij zijn
overeengekomen ten aanzien van de (deelname aan de) Geldlening en de vordering van de
Stichting op de Ondernemer;

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
1.

Definities
In deze Overeenkomst hebben de hieronder dikgedrukte begrippen de daarachter beschreven
betekenis:
Aanvangsdatum:

De datum waarop het bedrag van de Geldlening aan de Ondernemer
wordt overgemaakt door de Stichting Derdengelden, een en ander
als bepaald in artikel 4.4 van de Overeenkomst.

Account:

het besloten deel van de Website waartoe Investeerders en
Ondernemer met het door hen aangemaakte profiel toegang hebben
en waar investeerders zich hebben ingeschreven voor deelname aan
de financiering van het Projectvoorstel.

Accountnummer:

Het bij Kapitaal op Maat geregistreerde strikt persoonlijke nummer
dat aan de persoonsgegevens van ieder van de Investeerders
gekoppeld is en dat door ieder van de Investeerders is verkregen bij
het aanmaken van een persoonlijk profiel op de Website.

Geldlening:

Het ten titel van geldlening door de Investeerders gezamenlijk aan
Ondernemer ter beschikking gestelde bedrag voor de financiering
van het Projectvoorstel.

Investering:

Het door een ieder van de Investeerders aan Ondernemer
beschikbaar gestelde bedrag ten titel van geldlening voor de
financiering van het Projectvoorstel.

Kapitaal Op Maat:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kapitaal
op Maat B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (2628 XJ) Delft aan
de Delftechpark 11.
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Aflossing Overzicht:

Het overzicht dat als Bijlage 2 aan de Overeenkomst is gehecht en
waarin de Geldlening, de looptijd voor de aflossingen en
rentebetalingen en het op de Overeenkomst van toepassing zijnde
rentepercentage is weergegeven. In het overzicht is voorts (i) onder
de kolom ‘Aflosbedrag’ voor iedere termijn weergegeven wat de
totale betalingsverplichting (aflossing plus rente) is voor
Ondernemer op grond van de Overeenkomst voor de betreffende
termijn, (ii) onder de kolom ‘Rente’ voor ieder termijn weergegeven
het bedrag aan rente dat  Ondernemer voor de betreffende termijn
verschuldigd is op grond van de Overeenkomst, (iii) onder de kolom
‘Aflossing’ voor iedere termijn weergegeven welk bedrag
Ondernemer voor de betreffende termijn dient af te lossen op grond
van de Overeenkomst en (iv) onder de Kolom ‘Restschuld’ voor
iedere termijn weergegeven wat voor iedere termijn het restant is
van de door Ondernemer op grond van de Overeenkomst
verschuldigde hoofdsom.

Overeenkomst:

Deze overeenkomst.

Opschortende
Voorwaarden:

De opschortende voorwaarden genoemd in artikel 4.2 van de
Overeenkomst.

Projectbedrag:

Het bedrag dat Ondernemer gefinancierd wenst te krijgen via het
Account, zijnde € [-] (zegge: [-] euro)

Projectvoorstel:

De projecten die Ondernemer op het Account heeft geplaatst en
waarvoor hij financiering wenst, geregistreerd met projectnr. [-], en
projecttitel “[-]”

Stichting Derdengelden:

De Stichting Derdengelden Kapitaal op Maat, gevestigd en
kantoorhoudende te (2628 XJ) Delft aan de Delftechpark 11

Website:

www.kapitaalopmaat.nl

2.

Verklaring Investeerders

2.1

Iedere Investeerder verklaart dat hij zich op de Website heeft geregistreerd als investeerder en zich
op het Account heeft ingeschreven voor het Projectvoorstel waarmee hij heeft verklaard dat hij
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onder de voorwaarden van de onderhavige Overeenkomst een bedrag ten titel van geldlening
beschikbaar zal stellen ter realisatie van het Projectvoorstel. Iedere Investeerder verklaart voorts dat
hij door het aangaan van deze Overeenkomst zich ervan bewust is dat het deelnemen aan en het
verstrekken van de Geldlening aan Ondernemer door het verrichten van een Investering risicovol kan
zijn voor Investeerder en dat -hoewel Ondernemer zich naar beste kunnen zal inzetten om de
afspraken na te komen- het risico aanwezig is dat Ondernemer niet -geheel- kan voldoen aan zijn
(afbetalings)verplichtingen. In het uiterste geval kan het zijn dat Ondernemer failliet gaat en/of de
Geldlening niet terugbetaald kan worden en de Investering daarmee geheel verloren gaat.
Investeerders beseffen zich en erkennen uitdrukkelijk dat dat voor hun risico is en dat zij in geen
geval verhaal kunnen halen bij de Stichting en/of de Stichting Derdengelden en/of  Kapitaal Op Maat
op welke rechtsgrond dan ook. Investeerders zullen geen zekerheden, in welke vorm dan ook, van
Ondernemer eisen en erkennen dat louter de Stichting zekerheden kan eisen van Ondernemer in
verband met de Overeenkomst.
3.

Verklaring Ondernemer

3.1

Ondernemer verklaart en garandeert dat hij de Geldlening uitsluitend aan zal wenden ten behoeve
van het doel als omschreven in het Projectvoorstel. Enig ander doel is Ondernemer niet toegestaan.

3.2

Ondernemer verklaart en garandeert dat het banknummer waarop de Stichting Derdengelden de
Geldlening ten behoeve van Ondernemer overmaakt,  uitsluitend op naam van Ondernemer staat,
dat de bankrekening strikt zakelijk van aard is en dat deze uitsluitend gebruikt wordt en gebruikt blijft
worden voor en door de onderneming die is voortgevloeid uit het Projectvoorstel. Het door
Ondernemer in dit verband opgegeven banknummer luidt; [- ].

4.

Geldlening en Opschortende Voorwaarden

4.1.

Investeerders verstrekken hierbij ieder een Investering aan Ondernemer. Investeerders zullen hun
Investeringen overmaken op de bankrekening van de Stichting Derdengelden (rekeningnummer NL06
RABO 0107 7337 73). Alle Investeringen gezamenlijk zullen de Geldlening vormen en Ondernemer
aanvaardt deze Geldlening met hoofdsom [-].

4.2.

De Geldlening wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarden dat i) uiterlijk op [- ] ii) een
bedrag ter hoogte van minimaal 90% van het Projectbedrag, is bijgeschreven op de bankrekening van
de Stichting Derdengelden ten behoeve van het Projectvoorstel iii) door minimaal drie verschillende
Investeerders die ieder niet meer dan 49% van het Projectbedrag als geldlening verstrekken.

4.3.

De Investering door ieder van de Investeerders hoeft pas gestort te worden op de bankrekening van
de Stichting Derdengelden op het moment dat 90% van het Projectbedrag is volgeschreven. Op dat
moment dient het bedrag van iedere Investering binnen vijf werkdagen op de bankrekening van de
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Stichting Derdengelden te zijn bijgeschreven. Indien een Investeerder zich inschrijft nadat 90% van
het Projectbedrag is volgeschreven, dient het bedrag van zijn Investering binnen 2 werkdagen na
Inschrijving op de bankrekening van de Stichting Derdengelden te zijn bijgeschreven.
4.4.

Indien de Opschortende Voorwaarden zijn vervuld en aan alle overige eventuele andere
voorwaarden in deze Overeenkomst is voldaan, zal de Stichting Derdengelden op instructie van
Kapitaal Op Maat binnen vijf dagen na de datum genoemd in artikel 4.2 of zoveel eerder als aan de
Opschortende Voorwaarden ii) en iii) is voldaan, de Geldlening aan Ondernemer overmaken, zijnde
de Aanvangsdatum.

4.5.

Op Aanvangsdatum zal iedere Investeerder aan Kapitaal Op Maat een fee verschuldigd zijn als nader
omschreven in artikel 4.2 Algemene Voorwaarden Investeerders die deel uitmaken van de
Overeenkomst tussen iedere Investeerder en Kapitaal Op Maat. Indien een Investeerder dit
verschuldigde bedrag niet, niet tijdig en/of niet volledig binnen 5 dagen na factuurdatum aan
Kapitaal Op Maat heeft betaald, is deze Investeerder van rechtswege in verzuim en zal Kapitaal Op
Maat dit schriftelijk aan de Stichting Derdengelden melden met een kopie aan Investeerder. Direct
nadat de Stichting Derdengelden dit bericht heeft ontvangen, zal de Stichting Derdengelden wachten
met doorstorten van bedragen die voor deze Investeerder zijn bestemd totdat Investeerder het
verschuldigde bedrag aan Kapitaal Op Maat heeft betaald en Kapitaal Op Maat dit aan de Stichting
Derdengelden heeft laten weten. Deze opschorting jegens een Investeerder is in alle gevallen
beperkt tot een maximale duur van 60 dagen. Investeerder stemt hier bij voorbaat mee in en heeft
voorts geen recht op een (rente)vergoeding ten aanzien van de opgeschorte overmakingen door de
Stichting Derdengelden.

4.6.

Indien de Opschortende Voorwaarden niet uiterlijk [-] worden vervuld, eindigt de Overeenkomst van
rechtswege en zal de Stichting Derdengelden binnen vijf werkdagen na de voornoemde beëindiging
aan iedere Investeerder zijn Investering terugbetalen, voor zover de Investering door de Investeerder
was overgemaakt aan de Stichting Derdengelden. Over dit bedrag is geen rente verschuldigd.

4.7.

Een Investeerder die wettelijk kwalificeert als consument heeft te allen tijde het recht om de
Overeenkomst van Geldlening, voor zover het zijn inschrijving betreft, te ontbinden binnen 24 uur na
de inschrijving. Voor zover deze Investeerder de Investering reeds heeft gestort op de bankrekening
van de Stichting Derdengelden, zal de Stichting Derdengelden onverwijld tot terugbetaling aan deze
Investeerder overgaan.

5.

Looptijd, aflossing en rente

5.1.

De looptijd van de Geldlening is gelijk aan de looptijd als genoemd in het Aflossing Overzicht en gaat
in vanaf de Aanvangsdatum.
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5.2.

De Overeenkomst vangt aan op de datum dat een Investeerder zich inschrijft op het Projectvoorstel
middels de Website en zal, met inachtneming van het overige bepaalde in deze Overeenkomst tussen
Partijen, van kracht blijven zolang Ondernemer enig bedrag uit hoofde van de Overeenkomst aan
Investeerders dan wel de Stichting verschuldigd is.

5.3.

De Geldlening zal door Ondernemer worden afgelost binnen de looptijd als weergegeven in het
Aflossing Overzicht.

5.4.

Over het nog openstaande deel van de Geldlening is Ondernemer de rente verschuldigd aan
Investeerders op jaarbasis als weergegeven in het Aflossing Overzicht. De rente begint te lopen vanaf
de Aanvangsdatum en zal iedere maandelijkse betalingstermijn als weergegeven in het Aflossing
Overzicht verschuldigd zijn

5.5.

Ondernemer is gehouden voor iedere maandelijkse termijn als weergegeven in de kolom ‘Maand’
van het Overzicht Betalingsverplichtingen het bedrag te betalen dat ziet op de betreffende
maandelijkse termijn en dat is weergegeven in de kolom ‘Bedrag’ van het Aflossing Overzicht. Alle
betalingen dienen door Ondernemer gedaan te worden aan de Stichting Derdengelden, tenzij in de
Overeenkomst anders bepaald. De eerste maandelijkse termijn dient voldaan te zijn binnen een
maand na de Aanvangsdatum en iedere daarop volgende maandelijkse termijn dient steeds voldaan
te zijn binnen een maand na het verstrijken van de betalingstermijn voor de vorige termijnbetaling.
De dag van de maand van de Aanvangsdatum is derhalve steeds de uiterste dag voor iedere
maandelijkse betalingstermijn.

5.6.

De Stichting Derdengelden stort de door Ondernemer betaalde aflossing en rente binnen drie
werkdagen na bijschrijving op haar rekening door naar de Investeerders. Iedere Investeerder
ontvangt het deel van de aflossing en rente dat de Stichting heeft ontvangen naar rato van het
aandeel van zijn Investering in de Geldlening.

5.7.

De in dit artikel voor Ondernemer geldende termijnen zijn fatale termijnen. Indien Ondernemer één
of meerdere verplichtingen uit deze Overeenkomst van Geldlening niet, niet tijdig of niet volledig
nakomt, zal Kapitaal Op Maat in het belang van Investeerders eenmaal de Ondernemer schriftelijk
berichten en hem de mogelijkheid bieden om binnen vijf (5) dagen het opeisbaar verschuldigde
bedrag alsnog over te maken. Voldoet hij niet volledig aan zijn opeisbare verplichtingen binnen de
door Kapitaal op Maat gestelde termijn, dan is hij zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim,
waardoor de Geldlening onmiddellijk in haar geheel opeisbaar is. Ter voorkoming van misverstanden
zij uitdrukkelijk vermeld dat indien Ondernemer slechts een deel van de maandelijks op hem
rustende betalingsverplichting voldoet, dit geldt als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van de verplichtingen door Ondernemer jegens alle Investeerders gezamenlijk. Indien Ondernemer in
verzuim komt te verkeren ter zake van enige verplichting uit deze Overeenkomst op grond van deze
bepaling, dan zal hij in verzuim zijn jegens alle Investeerders.
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6.

Gebondenheid Investeerders na inschrijving en Faillissement/surseance Ondernemer voor
Aanvangsdatum

6.1

Investeerders hebben niet het recht om hun toezegging tot het doen van de Investering te
beëindigen of terug te trekken of op andere wijze op te eisen.

6.2

Indien Ondernemer voorafgaand aan de Aanvangsdatum failliet gaat dan wel een verzoek tot
faillissement of surseance is ingediend en de Stichting Derdengelden daar een schriftelijke
mededeling van heeft ontvangen door curator of bewindvoerder, eindigt de Overeenkomst van
rechtswege en zal de Stichting Derdengelden overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.6 de
Investeringen terugbetalen aan de Investeerders.

7.

Onmiddellijke opeisbaarheid Geldlening

7.1

De Geldlening en de door Ondernemer verschuldigde rente zijn onmiddellijk en geheel opeisbaar
zonder dat gerechtelijke tussenkomst en een voorafgaande ingebrekestelling nodig is indien:
1)

Ondernemer surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of zijn
faillissement wordt aangevraagd door een derde, in staat van faillissement wordt verklaard
of een akkoord buiten faillissement aanbiedt;

2)

in geval van beslaglegging op of overdracht van een belangrijk deel van de activa van
Ondernemer;

3)

bij een besluit tot splitsing, ontbinding of liquidatie, bij besluit tot algehele staking of staking
van een essentieel onderdeel van de onderneming van Ondernemer of verplaatsen daarvan
naar het buitenland, bij wijziging van de bedrijfsactiviteiten van Ondernemer, in geval van
juridische fusie of overname van Ondernemer door een derde;

4)

wanneer blijkt dat Ondernemer bij de uitoefening van zijn bedrijf handelt in strijd met de
wet, indien Ondernemer ophoudt zijn statutaire doel na te streven en bij verlies van
rechtspersoonlijkheid van Ondernemer; en

5)

Ondernemer in verzuim is als omschreven in artikel 5.7

8.

Vordering Stichting Zekerheden

8.1

Ondernemer verbindt zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk, voor zover nodig bij voorbaat,
om aan de Stichting bedragen te betalen die gelijk zijn aan het bedrag van iedere afzonderlijke
betalingsverplichting van Ondernemer aan Investeerders, zoals die van tijd tot tijd verschuldigd zijn
of zullen worden in overeenstemming met de voorwaarden en bedingen als bepaald in de
Overeenkomst.
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8.2

Partijen erkennen en stellen vast dat de schuld van de Ondernemer aan de Stichting als beschreven
in het vorige lid een eigen schuld van Ondernemer aan de Stichting is, onafhankelijk en
onverminderd de betalingsverplichtingen van Ondernemer jegens Investeerders.

8.3

Het bedrag dat Ondernemer aan de Stichting verschuldigd is, zal worden verminderd indien en voor
zover Ondernemer door overmaking aan de Stichting Derdengelden betalingen verricht aan de
Investeerders ter inlossing van zijn betalingsverplichtingen jegens die Investeerders.

8.4

Indien en voor zover Ondernemer betalingen verricht aan de Stichting ter inlossing van de opeisbare
schuld aan de Stichting , wordt de vordering van de Investeerders op Ondernemer verminderd met
het bedrag dat Ondernemer heeft voldaan aan de Stichting. Indien Ondernemer betalingen verricht
aan de Stichting terwijl de vordering van de Stichting op het moment van ontvangst door de Stichting
niet opeisbaar was, geldt de betaling als niet bevrijdend jegens Investeerders en de Stichting en zal
de Stichting het door haar ontvangen niet bevrijdend betaalde bedrag terugstorten aan Ondernemer.

8.5

De gelden die de Stichting ontvangt van Ondernemer ter inlossing van de opeisbare schuld aan de
Stichting, al dan niet als gevolg van uitwinning van zekerheden, en onder aftrek van door de Stichting
gemaakte kosten, zal de Stichting aan de Investeerders doorstorten naar rato van het aandeel van
hun Investering in de Geldlening.

8.6

De schuld van Ondernemer aan de Stichting  wordt onmiddellijk en volledig opeisbaar, zonder dat
enige sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn, indien en zodra één
van volgende situaties zich voordoet:
-

Ondernemer is in verzuim ter zake van zijn verplichtingen jegens Investeerders op grond van
de wet dan wel de Overeenkomst en de aanmaning van de Ondernemer door Kapitaal Op
Maat om alsnog aan de verplichtingen te voldoen als bedoeld in artikel 5.7 heeft niet geleid
tot algehele voldoening aan de opeisbare verplichtingen ter zake waarvan Ondernemer in
verzuim is;

-

De Geldlening is geheel en onmiddellijk opeisbaar geworden op grond van artikel 7.1 van de
Overeenkomst;

-

Ondernemer heeft het verbod van artikel 3.2 overtreden.

-

Ondernemer heeft het verbod van artikel 10.5 overtreden.

9.

Zekerheden

9.1

Tot meerdere zekerheid voor al hetgeen de Stichting op enig moment te vorderen heeft van
Ondernemer uit hoofde van zijn schuld aan de Stichting, inclusief kosten en rente, op grond van deze
Overeenkomst in verband met het Projectvoorstel, zal Ondernemer een eerste pandrecht ten gunste
van de Stichting vestigen op de door de Stichting daartoe aan te wijzen goederen waarover
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Ondernemer vrijelijk bevoegd is te beschikken. Het pandrecht zal in een separate pandakte worden
gevestigd.
9.2

Ondernemer is voorts verplicht om, op eerste schriftelijke verzoek van de Stichting, onverwijld
(aanvullende) zekerheden, genoegzaam naar het oordeel van de Stichting, te stellen voor de
nakoming van zijn verplichtingen jegens de Stichting op grond van deze Overeenkomst in verband
met het Projectvoorstel.

9.3

[…..] verbindt zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk als hoofdelijk medeschuldenaar als
bedoeld in artikel 6:7 BW jegens de Stichting ter zake van al hetgeen zij nu of te eniger tijd op grond
van deze Overeenkomst te vorderen mochten hebben van Ondernemer; deze Overeenkomst wordt
daartoe mede door [….] ondertekend.
Partijen erkennen dat op het op grond van artikel 1:88 BW noodzakelijk kan zijn dat de
echtgeno(o)t(e)/levenspartner van [….] deze Overeenkomst mede dient te ondertekenen ten blijke
van zijn/haar toestemming voor het aangaan van deze Overeenkomst [….] en de daarin vervatte
hoofdelijkheid van […] .

9.4

De rechtsverhouding van Ondernemer jegens de Stichting zoals neergelegd in deze Overeenkomst is
één op één van toepassing op [de hoofdelijke schuldenaar], in die zin dat waar in deze Overeenkomst
de Ondernemer is vermeld ook [de hoofdelijke schuldenaar] gelezen moet worden. De verplichting
tot het desgevraagd verstrekken van zekerheden als bepaald in artikel 9.2 valt uitdrukkelijk onder de
werking van dit artikel, in die zin dat die verplichting ook rust op [hoofdelijk schuldenaar] jegens de
Stichting. Artikelen 8.3, 8.4, 8.5 en 8.6 vallen eveneens uitdrukkelijk onder de werking van dit artikel.

10.

Bevrijdende Betaling en bevoegdheid tot incasso

10.1

Ondernemer kan ter zake van zijn betalingsverplichtingen op grond van deze Overeenkomst jegens
de Investeerders uitsluitend bevrijdend betalen aan de Stichting Derdengelden. Rechtstreekse
betalingen door of namens Ondernemer aan Investeerders werken niet bevrijdend jegens de
Investeerders en leiden niet tot vermindering van de vordering van de Stichting op Ondernemer.

10.2

Ondernemer zal aan de Stichting Derdengelden een doorlopende machtiging tot automatische
incasso verstrekken voor de (maandelijkse) incasso van al hetgeen Investeerders op grond van de
Overeenkomst van Ondernemer hebben te vorderen.

10.3

Indien en zodra de vordering van de Stichting op Ondernemer opeisbaar is en de Stichting
Ondernemer heeft aangesproken op nakoming, komt artikel 8.3 van deze Overeenkomst van
rechtswege te vervallen in die zin dat betalingen door Ondernemer aan Investeerders, al dan niet
door tussenkomst van de Stichting Derdengelden, niet leiden tot vermindering van de vordering van
de Stichting op Ondernemer.
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10.4

Investeerders doen afstand van hun recht om jegens Ondernemer nakoming te vorderen van hun
vorderingen op Ondernemer uit hoofde van deze Overeenkomst en verklaren dat zij geen
incassomaatregelen van welke aard ook, waaronder (conservatoir) beslag zullen treffen ten laste van
Ondernemer. Investeerders aanvaarden dat louter de Stichting  bevoegd is om in het belang van de
Investeerders incassomaatregelen te treffen jegens Ondernemer ter zake van haar eigen vordering
op Ondernemer.

10.5

Het is Ondernemer verboden zekerheidsrechten te verstrekken aan één of meerdere dan wel alle
Investeerders ter zake van zijn verplichtingen jegens hen op grond van deze overeenkomst.

11.

Aansprakelijkheid

11.1

De Stichting en de Stichting Derdengelden zullen niet aansprakelijk zijn voor enige schade geleden, of
kosten gemaakt door Ondernemer dan wel Investeerders als gevolg van, en zullen niet in enig ander
opzicht aansprakelijk zijn voor, het uitoefenen (of het nalaten tot uitoefenen) van enige
bevoegdheid, recht of remedie onder deze Overeenkomst, behoudens ingeval van opzet of bewuste
roekeloosheid van bestuursleden van de Stichting respectievelijk de Stichting Derdengelden.

12.

Overige bepalingen

12.1

De Geldlening kan tussentijds niet gewijzigd worden anders dan met schriftelijke instemming van de
Ondernemer, alle Investeerders en de Stichting. Partijen kunnen voorwaarden verbinden aan een
wijziging.

12.2

Ondernemer erkent dat hij op grond van artikel 10.2 van de Algemene Voorwaarden Ondernemers
geldend tussen hem en Kapitaal Op Maat  gehouden is, zolang de Overeenkomst voortduurt, jaarlijks
binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar een jaarrekening inclusief winst- en verliesrekening
over het afgelopen boekjaar vast te stellen en een afschrift van de vastgestelde jaarrekening inclusief
winst- en verliesrekening te zenden aan Kapitaal Op Maat. Ondernemer geeft door ondertekening
van de Overeenkomst toestemming aan de Stichting om de door hem aan Kapitaal Op Maat
verstrekte jaarrekeningen inclusief winst- en verliesrekening in te zien en te ontvangen van Kapitaal
Op Maat.

13.3

De Geldlening en de Investeringen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen.

13.4

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.5

Alle geschillen tussen Partijen welke voortvloeien uit en/of verband houden met deze Overeenkomst
zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.
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Getekend te [….] op [……]

__________________

__________________

[Ondernemer]

Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat

Namens deze:

Namens deze: P.P.M van Dijk

VOOR AANVAARDING VAN DE HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID BESCHREVEN IN ARTIKEL 9.3 en 9.4:

___________________________

[Hoofdelijk schuldenaar]
Namens deze:

VOOR TOESTEMMING VAN DE HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID BESCHREVEN IN ARTIKEL 9.3 en 9.4:

___________________________

[Echtgeno(o)t(e) van]
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Bijlage 1
Van onderstaande lijst met investeerders is uit privacy overweging alleen het klantnummer
weergegeven. De gedetailleerde gegevens van alle investeerders zijn bij Kapitaal Op Maat bekend.
INVESTEERDERS:
Klantnrs:

Investering:

Klantnrs:

Investering:

Klantnrs:

Investering:

Totaal:

€XXX.000
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