
ALGEMENE VOORWAARDEN GELDVRAGERS 

 

1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 

1.1. De tekst van deze voorwaarden van de GreenFund Holland-website (Algemene 

Voorwaarden Geldvragers) is door GreenFund Holland B.V. gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel Alkmaar. GreenFund Holland B.V. is ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63206196. De 

Stichting Betalingen GreenFund Holland is ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 63222000. De Algemene Voorwaarden 

Geldvragers kunnen ook worden geraadpleegd op de website van GreenFund 

Holland. (www.GreenFund Holland.nl/algemene_voorwaarden/2). De Onderneming 

verklaart deze Algemene Voorwaarden Geldvragers te hebben aanvaard en te 

hebben ontvangen. 

1.2. De Algemene Voorwaarden Geldvragers zijn van toepassing op alle bestaande en 

toekomstige rechtsverhoudingen tussen GreenFund Holland of haar rechtsopvolger 

enerzijds en de ondernemer (Ondernemer) en zijn onderneming (Onderneming) 

anderzijds, die via de GreenFund Holland-website vermogen wensen aan te trekken 

en/of aantrekken van investeerders (Investeerders) voor de uitvoering en/of 

ontwikkeling van de onderneming die zij drijven, in het kader waarvan zij gebruik 

wensen te maken en/of maken van de website en de diensten van GreenFund 

Holland, voor zover daarvan niet is afgeweken in de overeenkomst(en) en/of 

bijzondere voorwaarden die tussen GreenFund Holland en de Ondernemer en/of de 

Onderneming gelden (tezamen: “Overeenkomst(en)”) of daar strijdig of 

onverenigbaar mee zijn. Indien in deze Algemene Voorwaarden Geldvragers wordt 

verwezen naar Overeenkomst(en), worden daaronder mede begrepen de Algemene 

Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen. 

1.3. In de Algemene Voorwaarden Geldvragers worden enerzijds de rechten en 

verplichtingen van GreenFund Holland tegenover de organisatie of de Ondernemer 

en de Onderneming geregeld, anderzijds regelen de Algemene Voorwaarden 

Geldvragers welke rechten en verplichtingen de Ondernemer en de Onderneming 

hebben tegenover GreenFund Holland. 

1.4. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden Geldvragers ongeldig of niet 

afdwingbaar zou zijn, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere 

bepaling van de Algemene Voorwaarden Geldvragers onverlet. Een dergelijk 

ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen of geacht worden te 

zijn vervangen door een bepaling die geldig en afdwingbaar is en waarvan de 

interpretatie de strekking van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht 

mogelijk nadert, onverminderd het bepaalde in artikel 1.5. 

1.5. GreenFund Holland is gerechtigd de Algemene Voorwaarden Geldvragers van tijd tot 

tijd te wijzigen en aan te vullen. De Ondernemer en de Onderneming stemmen 

ermee in dat de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden Geldvragers 

schriftelijk of elektronisch worden toegestuurd naar het door de Ondernemer en de 

Onderneming bij GreenFund Holland opgegeven adres. De aldus gewijzigde en/of 

aangevulde Algemene Voorwaarden Geldvragers worden door de Ondernemer en de 



Onderneming geacht te zijn aanvaard indien deze niet binnen 30 (dertig) dagen na 

verzending van de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden Geldvragers 

door de Ondernemer en de Onderneming schriftelijk van de hand zijn gewezen, in 

welk geval de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden Geldvragers hun 

gelding blijven behouden. De Ondernemer en de Onderneming stemmen 

uitdrukkelijk in met elektronische verzending van de Algemene Voorwaarden 

Geldvragers. Indien de Onderneming na verstrekkingen van de gewijzigde Algemene 

Voorwaarden Geldvragers gebruik blijft maken van de website en de diensten van 

GreenFund Holland, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de gewijzigde 

Algemene Voorwaarden Geldvragers. 

 

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 

2.1. Op deze Algemene Voorwaarden Geldvragers zijn tevens de Algemene Voorwaarden 

Ondernemers/Ondernemingen (www.GreenFund 

Holland.nl/algemene_voorwaarden/4) van toepassing, voor zover daarvan niet is 

afgeweken in deze Algemene Voorwaarden Geldvragers of daar strijdig of 

onverenigbaar mee zijn. Ingeval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden 

Geldvragers en deze Algemene Voorwaarden Geldvragers, hebben de bepalingen van 

de laatste voorrang. De Ondernemer en de Onderneming verklaren de Algemene 

Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen te hebben aanvaard en te hebben 

ontvangen. 

2.2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de 

Ondernemer en/of de Onderneming wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3. Definities in deze Algemene Voorwaarden Geldvragers hebben dezelfde betekenis als 

in de Algemene Voorwaarden Geldvragers, tenzij in deze Algemene Voorwaarden 

Geldvragers anders gedefinieerd. 

2.4. Onder ondernemingen worden tevens verstaan: maatschappelijke organisaties, die 

duurzame investeringen willen doen. Hierbij geldt niet de eis van winstoogmerk zoals 

elders in de voorwaarden vermeld.  

 

3. INFORMATIEPLICHTEN GREENFUND HOLLAND 

3.1. GreenFund Holland draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden 

Ondernemers/Ondernemingen voor of bij registratie op de GreenFund Holland-

website elektronisch aan de Ondernemer en de Onderneming ter hand zijn gesteld. 

GreenFund Holland stelt de Algemene Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen 

op een zodanige wijze ter beschikking dat deze door de Ondernemer en de 

Onderneming kunnen worden opgeslagen en voor hen toegankelijk zijn ten behoeve 

van latere kennisneming en houdt op de GreenFund Holland-website de Algemene 

Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen ter beschikking opdat daarvan kan 

worden kennisgenomen. De Ondernemer en de Onderneming zijn verantwoordelijk 

voor het opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden 

Ondernemers/Ondernemingen via de daarvoor beschikbare faciliteiten op de 

GreenFund Holland-website, middels de browser van de Ondernemer en de 

Onderneming, of anderszins. De Ondernemer en de Onderneming zijn tevens 



verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de door hen 

opgeslagen exemplaren van de Algemene Voorwaarden 

Ondernemers/Ondernemingen. 

3.2. Onverminderd eventueel voor GreenFund Holland geldende bestaande wettelijke 

verplichtingen om de Overeenkomst(en) te bewaren, zal GreenFund Holland de 

Overeenkomst(en) niet bewaren en is GreenFund Holland niet verplicht de eventueel 

gearchiveerde Overeenkomst(en) voor de Ondernemer en de Onderneming 

toegankelijk te houden. 

3.3.  Indien GreenFund Holland een gedragscode hanteert, vermeldt zij dit op de 

GreenFund Holland-website en geeft zij tevens aan via welke hyperlink of andere 

methode deze gedragscode is op te slaan en te raadplegen. De verplichtingen van 

GreenFund Holland zoals vermeld in de gedragscode gelden niet voor zover deze tot 

meer strekken dan is bepaald in de Overeenkomst(en). 

3.4.  GreenFund Holland stelt via de GreenFund Holland-website haar contactgegevens, 

een overzicht van de eventueel van toepassing zijnde kosten en vergoedingen, en alle 

andere wettelijk verplichte informatie beschikbaar aan de Ondernemer en de 

Onderneming. 

3.5.  GreenFund Holland wijst de Ondernemer en de Onderneming er nadrukkelijk op dat 

aan hen ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen, indien GreenFund 

Holland niet voldoet aan de in de wet vermelde informatieplichten. De Ondernemer 

en de Onderneming dient een hen toekomend specifiek ontbindings- of 

vernietigingsrecht telkens schriftelijk uit te oefenen binnen veertien (14) 

kalenderdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst(en) die GreenFund 

Holland met de Ondernemer of de Onderneming sluit, bij gebreke waarvan het recht 

op ontbinding of vernietiging komt te vervallen, behoudens voor zover de wet een 

langere termijn voorschrijft. 

 

4. GEBRUIKERSVOORWAARDEN VAN DE GREENFUND HOLLAND-WEBSITE 

4.1.  De Ondernemer en de Onderneming staan ervoor in dat hun gebruik van de 

GreenFund Holland-website op geen enkele wijze de Nederlandse of Europese wet- 

en regelgeving, internationale verdragen, of de intellectuele eigendomsrechten van 

(rechts)personen schendt. 

4.2.  De Ondernemer en de Onderneming zullen de GreenFund Holland-website 

uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruiken. De Ondernemer en de 

Onderneming zullen de GreenFund Holland-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. 

De Ondernemer en de Onderneming onthouden zich van het doen van uitlatingen die 

afbreuk doen aan GreenFund Holland en/of de GreenFund Holland-website. 

4.3.  GreenFund Holland verstrekt de Ondernemer en de Onderneming geen garanties, 

evenmin ten aanzien van de inhoud, toegankelijkheid en actualisering van de 

GreenFund Holland-website. 

4.4. De GreenFund Holland-website biedt de Ondernemer en de Onderneming, nadat zij 

zijn geregistreerd op de GreenFund Holland-website, de mogelijkheid tot het 

plaatsen van teksten welke zichtbaar zijn voor alle bezoekers van de GreenFund 



Holland-website. Het initiatief voor de plaatsing van deze teksten ligt niet bij 

GreenFund Holland, noch worden deze teksten door GreenFund Holland 

geselecteerd, beoordeeld of achteraf gewijzigd. In geval van onwettige, onnodig 

grievende en/of onrechtmatige teksten, dan wel in het geval GreenFund Holland tot 

verwijdering van teksten wordt verzocht of geboden door daartoe bevoegde 

autoriteiten of naar aanleiding van klachten van Investeerders of bezoekers van de 

GreenFund Holland-website, aanvaardt GreenFund Holland daarvoor geen enkele 

aansprakelijkheid en behoudt GreenFund Holland zich het recht voor teksten te 

verwijderen dan wel de toegang daartoe onmogelijk te maken. 

 

5. BESCHERMING VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM 

5.1.  De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, illustraties en ander materiaal op de 

GreenFund Holland-website, (€•Gegevens€•), als ook de vormgeving, structuur, 

grafische interfaces en onderliggende software van de GreenFund Holland-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 GreenFund Holland 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. 

5.2.  Informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, illustraties en ander materiaal die door de 

Ondernemer en de Onderneming ter beschikking zijn gesteld, blijven te allen tijde 

hun intellectueel eigendom. De Ondernemer en de Onderneming verschaffen door 

het ter beschikking stellen daarvan een onbeperkte licentie aan GreenFund Holland 

om het materiaal op de GreenFund Holland-website te plaatsen en geplaatst te 

houden. De Ondernemer en de Onderneming staan ervoor in dat het door de 

Ondernemer en de Onderneming aangeboden materiaal of de plaatsing daarvan op 

de GreenFund Holland-website geen inbreuk maakt op intellectuele 

eigendomsrechten van derden en vrijwaart GreenFund Holland voor enige kosten of 

schade die GreenFund Holland of een derde die GreenFund Holland aanspreekt zou 

lijden ter zake. 

5.3.  Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) de GreenFund 

Holland-website is de voorafgaande toestemming van GreenFund Holland nodig. 

Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de 

gastsite zich naar het oordeel van GreenFund Holland slecht verdraagt met de naam 

en reputatie van GreenFund Holland, haar diensten en producten of de inhoud van 

de GreenFund Holland-website. 

5.4.  De woord- en beeldmerken op de GreenFund Holland-website zijn eigendom van 

GreenFund Holland en haar licentiegevers. Het is de Ondernemer en de 

Onderneming niet toegestaan één of meer van deze merken en logo’s op de eigen 

website te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van 

GreenFund Holland of de betreffende licentiegever. 

 



6. RISICOFACTOREN 

6.1. De Ondernemer en de Onderneming zijn zich bewust van het feit dat zij door gebruik 

te maken van de website en diensten van GreenFund Holland, in het kader van het 

aantrekken van vermogen voor de onderneming die zij drijven, met potentiële 

Investeerders informatie delen die bedrijfsgevoelig kan zijn. Onder de potentiële 

Investeerders kunnen zich directe concurrenten van de Ondernemer en de 

Onderneming bevinden die deze bedrijfsgegevens zouden kunnen aanwenden in het 

kader van hun eigen onderneming. 

6.2.  De Ondernemer en de Onderneming zijn zich ervan bewust en stemmen er mee in 

dat de Investeerder de overeenkomst met de Onderneming gedurende veertien (14) 

kalenderdagen na het sluiten van de desbetreffende overeenkomst kan ontbinden. 

Indien een Investeerder of Investeerders gebruik maakt/maken van het 

ontbindingsrecht, kan er afhankelijk van het bedrag dat wordt vertegenwoordigd 

door de overeenkomst of overeenkomsten die is/zijn ontbonden, uiteindelijk wel of 

niet sprake zijn van een succesvolle crowdfunding. Bij een (alsnog) succesvolle 

crowdfunding is het mogelijk dat de Onderneming niet het gehele gevraagde 

vermogen ontvangt maar slechts een gedeelte daarvan. Daarnaast is het mogelijk dat 

eerst sprake was van een succesvolle voltekening die door het inroepen van het 

ontbindingsrecht uiteindelijk niet-succesvol is. De Onderneming krijgt in dat geval 

geen vermogen. Dit is nader uitgelegd in de voorwaarden omtrent crowdfunding 

(Voorwaarden Crowdfunding), welke kunnen worden geraadpleegd op de website 

van GreenFund Holland (www.GreenFund Holland.nl/algemene_voorwaarden/3). 

6.3.  Crowdfunding brengt zekere administratieve verplichtingen met zich mee voor de 

Onderneming. De Ondernemer en de Onderneming zijn zich terdege bewust van de 

gevolgen die deze verplichtingen kunnen hebben voor het drijven van de 

onderneming. Wanneer wet- of regelgeving in de toekomst wordt gewijzigd, zouden 

deze administratieve verplichtingen zelfs kunnen worden verzwaard. 

6.4.  Crowdfunding vindt over het algemeen plaats in de opstartfase van een 

onderneming. De Ondernemer en de Onderneming zijn zich ervan bewust dat bij een 

nieuwe investeringsronde wellicht andere financieringsbronnen moeten worden 

aangewend. GreenFund Holland garandeert niet en staat er op geen enkele wijze 

voor in, dat de overstap naar een volgende financieringsronde succesvol zal zijn. 

6.5.  Hoewel de Onderneming voor crowdfunding via de GreenFund Holland-website een 

rechtsbetrekking aangaat met GreenFund Holland, sluit de Onderneming met elke 

Investeerder een afzonderlijke Investeringsovereenkomst waar GreenFund Holland 

geen partij bij is. Dit betekent dat de Onderneming een rechtstreekse 

rechtsbetrekking met een potentieel groot aantal Investeerders aangaat. De 

Ondernemer en de Onderneming zijn zich hiervan bewust en stemmen hiermee in. 

6.6.  In tegenstelling tot bankfinanciering is crowdfunding bij uitstek een vorm van 

publieke financiering. De Ondernemer en de Onderneming zijn zich bewust van, en 

aanvaarden het risico dat crowdfunding kan leiden tot (reputatie)schade, indien de 

behaalde rendementen tegenvallen. 

6.7.  De Ondernemer en de Onderneming zijn zich bewust van de risico’s waaraan zij 

Investeerders blootstellen als de Investeerders vermogen aan de Onderneming 



verschaffen, en aanvaarden deze risico’s en de daaruit voortvloeiende mogelijke 

aanspraken. 

 

7. ROL VAN GREENFUND 

7.1.  GreenFund Holland biedt aan de Ondernemer en de Onderneming een medium waar 

de Investeerders en de Ondernemer en zijn Onderneming elkaar kunnen treffen. De 

Ondernemer en de Onderneming zijn zich ervan bewust dat GreenFund Holland de 

crowdfunding-mogelijkheid slechts faciliteert en organiseert en louter de 

Ondernemer en de Onderneming daartoe toegang verleent tot de GreenFund 

Holland-website. GreenFund Holland is op geen enkele (andere) wijze betrokken bij 

de eigenlijke crowdfunding. 

7.2.  GreenFund Holland verschaft Investeerders de mogelijkheid om via de GreenFund 

Holland-website vermogen te verschaffen aan de Onderneming. 

7.3.  Met uitzondering van de uitdrukkelijk in de Overeenkomst(en) genoemde activiteiten 

kunnen de Ondernemer en de Onderneming geen aanspraak maken op 

ondersteuning of andere diensten van GreenFund Holland ten aanzien van 

crowdfunding via de GreenFund Holland-website. 

7.4. GreenFund Holland voert geen selectie van de Onderneming uit op basis van 

winstverwachtingen of risico’s van de Onderneming en aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor (de betrouwbaarheid van en/of solvabiliteit van) de betrokken 

Onderneming. 

7.5.  GreenFund Holland verricht op geen enkele wijze werkzaamheden voor het (actief) 

bij elkaar brengen van Investeerders en de Onderneming, zij geeft geen 

beleggingsadvies en maakt geen beleggingsaanbevelingen openbaar. 

7.6.  De werkzaamheden en het voortbestaan van GreenFund Holland hebben geen 

invloed op de contractuele relatie(s) tussen de Investeerders en de Onderneming. 

 

8. PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES 

8.1.  GreenFund Holland heeft een algemeen privacy beleid dat van toepassing is op de 

verwerking door GreenFund Holland van persoonsgegevens van de Ondernemer en 

zijn Onderneming ter uitvoering van rechten en verplichtingen betreffende de 

GreenFund Holland-website. De Ondernemer en de Onderneming worden geacht 

kennis te hebben genomen van het privacy beleid van GreenFund Holland, in te 

stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van hun (persoons)gegevens en in 

te stemmen met het beleid betreffende de verwerking van deze (persoons)gegevens 

door GreenFund Holland in het kader van de GreenFund Holland-website. Het privacy 

beleid van GreenFund Holland is te raadplegen via de link (www.GreenFund 

Holland.nl/privacy). 

8.2.  De GreenFund Holland-website maakt gebruik van cookies. Het cookiebeleid van 

GreenFund Holland is opgenomen in het privacy beleid, dat te raadplegen is via de 

GreenFund Holland-website en via de link (www.GreenFund Holland.nl/privacy). 

8.3.  Het privacy beleid van GreenFund Holland wordt van tijd tot tijd aangepast. 

GreenFund Holland zal de Ondernemer en de Onderneming over wijzigingen 

informeren. De Ondernemer en de Onderneming worden aanbevolen van tijd tot tijd 

het privacy beleid na te lezen en hiervan kennis te nemen. 



 

9. PUBLICATIE EN DELEN VAN INFORMATIE DOOR GREENFUND 

9.1.  GreenFund Holland beheert een website waar transparantie en het delen van kennis 

centraal staan. De Ondernemer en de Onderneming worden geacht te hebben 

ingestemd met de openbaarmaking op de GreenFund Holland-website van de 

informatie die de Ondernemer en de Onderneming met GreenFund Holland delen in 

verband met het aanmaken en/of publiceren van het persoonlijk profiel van de 

Ondernemer, het ondernemingsprofiel van de Onderneming en de 

investeringspropositie. GreenFund Holland zal geen informatie openbaar maken die 

door de Ondernemer en de Onderneming uitdrukkelijk als vertrouwelijk zijn 

aangemerkt. 

9.2.  GreenFund Holland heeft het recht, maar niet de plicht, om bij de beoordeling van 

het ondernemingsprofiel van de Onderneming gebruik te maken van de input van 

derde partijen. 

9.3.  De Ondernemer en de Onderneming gaan ermee akkoord dat – in het kader van de 

beoordeling door GreenFund Holland van het ondernemingsprofiel van de 

Onderneming – de door de Ondernemer en de Onderneming verstrekte informatie 

met betrekking tot het ondernemingsprofiel van de Onderneming door GreenFund 

Holland gedeeld kan worden met derde partijen. 

 

10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

10.1.  GreenFund Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg 

van enig handelen of nalaten van de ondernemer. GreenFund Holland is nimmer 

aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- en/of 

omzetderving.  

10.2.  Mocht GreenFund Holland, om welke reden dan ook, gehouden zijn enige schade te 

vergoeden, dan zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan de kosten ter dekking 

van schade die de Ondernemer en/of de Onderneming in redelijkheid hebben 

geleden, met een maximum vergoeding van EUR 10.000 in totaal. 

10.3.  Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en artikel 9.2 aanvaardt GreenFund Holland 

geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan ten gevolge van onjuiste en/of 

onvolledige gegevensverstrekking door de Ondernemer en/of de Onderneming. 

10.4. De inhoud van de GreenFund Holland-website, alsmede de inhoud van alle andere 

uitingen van GreenFund Holland op Internet, is met de grootste zorgvuldigheid 

samengesteld. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en artikel 9.2 aanvaardt 

GreenFund Holland geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door de 

Ondernemer en/of de Onderneming en/of door de Investeerders geplaatste 

informatie. 

10.5.  Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en artikel 9.2, is GreenFund Holland niet 

aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door – al dan niet tijdelijke – 

onbereikbaarheid of verwijdering van de GreenFund Holland-website wegens 

onderhoud of anderszins. 

10.6.  Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en artikel 9.2, is GreenFund Holland 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. 

10.7.  Het is mogelijk dat GreenFund Holland op de GreenFund Holland-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 9.1 en artikel 9.2, is GreenFund Holland niet verantwoordelijk 

voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat 

ervan kan worden gemaakt. 

10.8.  Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en artikel 9.2, is GreenFund Holland niet 

aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, 

vertragingen of niet duidelijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het 

gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer 

tussen de Ondernemer, de Onderneming en GreenFund Holland, tussen de 

Ondernemer, de Onderneming en de (potentiële) Investeerders en tussen de 

(potentiële) Investeerders en GreenFund Holland, dan wel voor de gevolgen van het 

gebruik van de betreffende informatie. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en 

artikel 9.2 sluit GreenFund Holland voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien 

van de door haar gegeven antwoorden op vragen. 

10.9.  Een uittreksel uit de administratie van GreenFund Holland strekt tegenover de 

Ondernemer en de Onderneming tot volledig bewijs, behoudens door de 

Ondernemer en de Onderneming geleverd tegenbewijs. 

10.10.  De in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van 

GreenFund Holland gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste 

roekeloosheid van de zijde van GreenFund Holland of haar leidinggevenden. 

10.11.  De Ondernemer en de Onderneming vrijwaren GreenFund Holland en stellen 

GreenFund Holland volledig schadeloos voor alle vorderingen, aansprakelijkheid, 

verlies, schade en kosten van derden jegens GreenFund Holland, direct of indirect 

verband houdende met schending door de Ondernemer en/of de Onderneming van 

hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) en/of overig handelen of 

nalaten uit hoofde van de Overeenkomst(en), voor zover de wet zich er niet tegen 

verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Ondernemer 

en/of de Onderneming dienen te komen. 

 

11. MEDEWERKING 

11.1.  De Ondernemer en de Onderneming verklaren zich bereid om medewerking te 

verlenen aan GreenFund Holland bij de uitoefening van de Overeenkomst(en). 

 

12. OVERMACHT 

12.1.  In geval van overmacht (zoals bedoeld in artikel 11.2) is GreenFund Holland niet 

gehouden haar verplichtingen jegens de Ondernemer en de Onderneming na te 



komen, dan wel worden haar verplichtingen ten aanzien van de Ondernemer en de 

Onderneming voor de duur van de overmacht opgeschort. 

12.2.  Onder overmacht wordt in aanvulling op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek 

verstaan: elke van de wil van GreenFund Holland onafhankelijke omstandigheid, 

waaronder onder meer wordt verstaan, maar niet uitsluitend, bedrijfsstoringen, 

energiestoringen, brand en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen 

vergunning, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte 

communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de 

GreenFund Holland-website. 

 

13. BEËINDIGINGSGRONDEN EN ONTBINDING 

13.1.  GreenFund Holland is gerechtigd om de Overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang 

en zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring schriftelijk te 

beëindigen en/of de verplichtingen van GreenFund Holland op te schorten en/of de 

Ondernemer en de Onderneming permanent van de diensten en/of producten van 

GreenFund Holland uit te sluiten en/of door de Ondernemer en de Onderneming op 

de GreenFund Holland-website geplaatste uitingen zonder voorafgaande mededeling 

te verwijderen, althans ontoegankelijk te maken als: 

A) de Ondernemer en/of de Onderneming hun verplichtingen uit de 

Overeenkomst(en) niet, niet volledig of niet tijdig nakomen, ook indien dit een gevolg 

is van overmacht als bedoeld in artikel 11; 

 

B) na het sluiten van de Overeenkomst(en) GreenFund Holland ter kennis 

gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Ondernemer en/of 

de Onderneming hun verplichtingen uit de Overeenkomst(en) niet zullen nakomen; 

 

C) de Ondernemer en/of de Onderneming in surseance van betaling verkeert of 

de Ondernemer en/of de Onderneming surseance van betaling heeft aangevraagd, of 

gegronde redenen bestaat dat surseance zal worden aangevraagd; 

 

D) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) op de Ondernemer 

en/of de Onderneming van toepassing is verklaard of tot toelating van de 

Ondernemer en/of de Onderneming tot de wettelijke schuldsanering in de zin van de 

WSNP is verzocht; 

E) de Ondernemer en/of de Onderneming in staat van faillissement wordt 

verklaard of het faillissement van de Ondernemer en/of de Onderneming is 

aangevraagd, of gegronde reden bestaat dat een faillissement zal worden 

uitgesproken; 

F) GreenFund Holland erop wordt geattendeerd dat de Ondernemer en/of de 

Onderneming op enigerlei wijze betrokken is geweest bij het plaatsen van uitingen, 

teksten, foto’s, illustraties of ander materiaal op de GreenFund Holland-website met 

een discriminerend, racistisch, haatdragend, aanstootgevend karakter, die als in strijd 



met de goede zeden moeten worden aangemerkt, of die (anderszins) onrechtmatig 

zijn, inbreuk maken op rechten van derden of een wanprestatie opleveren jegens een 

derde, of die de reputatie van GreenFund Holland (anderszins) kunnen schaden en/of 

anderszins schadelijk voor GreenFund Holland kunnen zijn; 

G) de Ondernemer zijn persoonlijk profiel op de GreenFund Holland-website 

heeft beëindigd; 

H) GreenFund Holland het persoonlijk profiel van de Ondernemer op de 

GreenFund Holland-website heeft beëindigd; 

I) de Ondernemer en/of de Onderneming het ondernemingsprofiel van de 

Onderneming op de GreenFund Holland-website heeft beëindigd; 

J) GreenFund Holland het ondernemersprofiel van de Onderneming op de 

GreenFund Holland-website heeft beëindigd; of 

K) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat deze nakoming 

van de Overeenkomst(en) onmogelijk maken of ongewijzigde instandhouding van de 

Overeenkomst(en) in redelijkheid niet van GreenFund Holland kan worden verlangd. 

 

13.2.  Indien GreenFund Holland op de gronden als omschreven in artikel 13.2 A) – K) tot 

één van de in dat artikel genoemde maatregelen overgaat, is GreenFund Holland uit 

dien hoofde op generlei wijze gehouden tot enige vergoeding van schade of kosten 

daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

13.3.  De Overeenkomst(en) wordt/worden met onmiddellijke ingang van rechtswege 

beëindigd indien zich één of meer van de volgende omstandigheden voordoet: (i) 

GreenFund Holland staakt haar werkzaamheden, (ii) GreenFund Holland wordt 

ontbonden, (iii) GreenFund Holland wordt in staat van faillissement verklaard, of haar 

faillissement is aangevraagd, of (iv) GreenFund Holland heeft surseance van betaling 

aangevraagd of verkeert in surseance van betaling. In dit geval heeft de beëindiging 

van de Overeenkomst(en) echter geen gevolgen voor de Investeringsovereenkomst 

tussen de Investeerders en de Onderneming. Slechts de diensten die GreenFund 

Holland verleende in het kader van de Overeenkomst(en) tussen GreenFund Holland 

en de Onderneming zullen in dat geval vervallen. 

13.4.  Bij beëindiging van Overeenkomst(en) of beëindiging van het persoonlijk profiel van 

de Ondernemer of het ondernemingsprofiel van de Onderneming blijven zowel de 

Ondernemer als de Onderneming te allen tijde gebonden aan hetgeen in de artikelen 

4, 9 en 11 van de Algemene Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen is bepaald, 

alsmede aan de bepalingen waarvan in de Overeenkomst(en) is bepaald dat de 

Ondernemer en/of de Onderneming daaraan te allen tijde gebonden blijft, alsmede 

de bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging van de 

Overeenkomst(en) voort te duren. 

 

14. ALGEMENE BEPALINGEN 

Uitleg 

14.1. Alle verwijzingen naar een persoon zijn tevens verwijzingen naar een natuurlijk 

persoon, vennootschap, vereniging, maatschap of samenwerkingsverband. 

 



Mededelingen 

14.2. 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 e-mail worden verzonden naar zodanige 

adressen waarvan GreenFund Holland en de Ondernemer en de Onderneming elkaar 

van tijd tot tijd in kennis stellen. Een kennisgeving heeft werking zodra hij wordt 

ontvangen en wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van terhandstelling 

(indien persoonlijk overhandigd, of verstuurd per aangetekende post of koerier) of 

op het moment van geslaagde verzending (indien verstuurd per e-mail). 

 

Aan GreenFund Holland: 

Naam: GreenFund Holland B.V. 

Adres: Bakkersweg 10 1852 EE Heiloo 

E-mail: info@GreenFundHolland.nl 

 

 Wijzigingen 

14.3. De Overeenkomst(en) tussen GreenFund Holland en de Ondernemer en/of de 

Onderneming kan/kunnen alleen schriftelijk met wederzijdse instemming van 

partijen worden gewijzigd, met uitzondering van deze Algemene Voorwaarden 

Ondernemers/Ondernemingen, de Deelnemersvoorwaarden Ondernemers en de 

Algemene Voorwaarden Geldvragers en de Voorwaarden Crowdfunding. Deze 

kunnen door GreenFund Holland eenzijdig worden gewijzigd in overeenstemming 

met het bepaalde in artikel 1.5 van die voorwaarden. 

 

Fusie, splitsing en overdracht 

14.4.  Bij een fusie of een splitsing van GreenFund Holland kunnen de rechtsopvolgers van 

GreenFund Holland zelfstandig alle rechten en bevoegdheden onder de 

Overeenkomst(en) uitoefenen en alle verplichtingen van GreenFund Holland onder 

de Overeenkomst(en) nakomen. GreenFund Holland kan de rechtsverhouding met de 

Ondernemer of de Onderneming en de rechten, plichten en nevenrechten die daarbij 

horen te allen tijde (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan een derde. Door de 

aanvaarding en/of het van toepassing worden van de Algemene Voorwaarden 

Ondernemers/Ondernemingen, hebben de Ondernemer en de Onderneming bij 

voorbaat toestemming en/of medewerking gegeven voor deze contractsoverneming. 

GreenFund Holland kan vorderingen op de Ondernemer en/of de Onderneming en de 

nevenrechten die daarbij horen, (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan een derde. 

Door de aanvaarding en/of het van toepassing worden van de Algemene 

Voorwaarden Ondernemers/Ondernemingen, hebben de Ondernemer en de 

Onderneming hier bij voorbaat toestemming voor gegeven. 

14.5. Het is de Ondernemer en/of de Onderneming niet toegestaan hun rechten en 

verplichtingen ingevolge de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk over te dragen 

aan, of de overname daarvan te bewerkstelligen door, enige andere persoon zonder 

de voorafgaande schriftelijke toestemming van GreenFund Holland. 

 

Toepasselijk recht / Bevoegde rechter 



14.6.  De Overeenkomst(en) wordt/worden exclusief beheerst door Nederlands recht, met 

uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht ten aanzien van het toepasselijk 

recht. 

14.7. 13.5.2. De bevoegde rechter te Alkmaar, Nederland is bij uitsluiting bevoegd 

geschillen die verband houden met de Overeenkomst(en) te beslechten, 

onverminderd het recht van beroep en cassatie. 

 

 Klachten en geschillen 

14.8.  Als de Ondernemer en/of de Onderneming niet tevreden zijn over de dienstverlening 

van GreenFund Holland, dienen zij zich eerst te wenden tot GreenFund Holland om 

de mogelijkheden te onderzoeken om in onderling overleg tot een oplossing te 

komen. 

14.9.  De Ondernemer en/of de Onderneming kunnen hun klacht indienen bij GreenFund 

Holland op het volgende e-mailadres: info@GreenFundHolland.nl. GreenFund 

Holland informeert de Ondernemer en de Onderneming over de vervolgstappen van 

de afhandeling van de klacht binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst. 

14.10.  Geschillen tussen de Ondernemer, de Onderneming en GreenFund Holland worden 

uitsluitend voorgelegd aan de in artikel 13.5.2 genoemde rechter, behoudens 

dwingend recht en pas nadat de Ondernemer en/of de Onderneming zich in 

overeenstemming met de artikelen 13.6.1 en 13.6.2 tot GreenFund Holland hebben 

gewend en met elkaar hebben getracht om in onderling overleg tot een oplossing te 

komen. 

 


