
DEELNEMERSVOORWAARDEN GELDVRAGERS 

1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 

1.1. De tekst van deze voorwaarden van de GreenFund Holland website 

(Deelnemersvoorwaarden 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 Deelnemersvoorwaarden Geldvragers kunnen 

ook worden geraadpleegd op de website van GreenFund Holland. 

(www.Greenfundholland.nl/algemene_voorwaarden/2). De Onderneming verklaart deze 

Deelnemersvoorwaarden Geldvragers te hebben aanvaard en te hebben ontvangen. 

1.2. De Deelnemersvoorwaarden Geldvragers zijn van toepassing op alle bestaande en 

toekomstige rechtsverhoudingen tussen Greenfund of haar rechtsopvolger enerzijds en 

de organisatie of 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 of organisatie 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 en de organisatie of de Ondernemer en/of de Onderneming gelden 

(tezamen: “Overeenkomst(en)”) of daar strijdig of onverenigbaar mee zijn. Indien in deze 

Deelnemersvoorwaarden Geldvragers wordt verwezen naar Overeenkomst(en), worden 

daaronder mede begrepen de Algemene Voorwaarden Geldvragers. 

1.3. In de Deelnemersvoorwaarden Geldvragers worden enerzijds de rechten en verplichtingen 

van Greenfund tegenover de Ondernemer en de Onderneming geregeld, anderzijds 

regelen de Deelnemersvoorwaarden Geldvragers welke rechten en verplichtingen de 

Ondernemer en de Onderneming hebben tegenover GreenFund Holland. 

1.4. Indien een bepaling van de Deelnemersvoorwaarden Geldvragers ongeldig of niet 

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

bepaling van de Deelnemersvoorwaarden 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 is gerechtigd de Deelnemersvoorwaarden 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 Deelnemersvoorwaarden Geldvragers schriftelijk of 

elektronisch worden toegestuurd naar het door de Ondernemer en de Onderneming bij 

Greenfund opgegeven adres. De aldus gewijzigde en/of aangevulde 

Deelnemersvoorwaarden 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 Deelnemersvoorwaarden Geldvragers door de Ondernemer 

en de Onderneming schriftelijk van de hand zijn gewezen, in welk geval de op dat 

moment geldende Deelnemersvoorwaarden Geldvragers hun gelding blijven behouden. 



De Ondernemer en de Onderneming stemmen uitdrukkelijk in met elektronische 

verzending van de Deelnemersvoorwaarden Geldvragers. Indien de Onderneming na 

verstrekkingen van de gewijzigde Deelnemersvoorwaarden Geldvragers gebruik blijft 

maken van de website en de diensten van GreenFund Holland, wordt dit beschouwd als 

een aanvaarding van de gewijzigde Deelnemersvoorwaarden Geldvragers. 

 

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 

2.1. Op deze Deelnemersvoorwaarden Geldvragers zijn tevens de Algemene Voorwaarden 

Geldvragers (www.Greenfundholland.nl/algemene_voorwaarden/4) van toepassing, voor 

zover daarvan niet is afgeweken in deze Deelnemersvoorwaarden Geldvragers of daar 

strijdig of onverenigbaar mee zijn. Ingeval van strijdigheid tussen de Algemene 

Voorwaarden Geldvragers en deze Deelnemersvoorwaarden Geldvragers, hebben de 

bepalingen van de laatste voorrang. De Ondernemer en de Onderneming verklaren de 

Algemene Voorwaarden Geldvragers 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 Deelnemersvoorwaarden Geldvragers hebben dezelfde betekenis als in de 

Algemene Voorwaarden Geldvragers, tenzij in deze Deelnemersvoorwaarden 

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.  

 

 

1. REGISTRATIE EN HET PERSOONLIJK PROFIEL VAN DE ONDERNEMER 

1.1. Om gebruik te kunnen maken van de GreenFund Holland website, dient de Ondernemer zich 

te registreren op de GreenFund Holland website (Registratie Ondernemer) en te voldoen 

aan de voorwaarden die Greenfund in dit artikel 3 aan de Registratie Ondernemer stelt. 

1.2. Ondernemer dient aan de volgende voorwaarden te voldoen alvorens Registratie 

Ondernemer plaatsvindt: 

A) de Ondernemer is meerderjarig en handelingsbekwaam; 

B) de Ondernemer is nooit toegang geweigerd tot een vergelijkbare website en/of door 

een dienstverlener van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 3:15d lid 

3 van het Burgerlijk Wetboek wegens een toerekenbare tekortkoming of 

onrechtmatig handelen of nalaten; 

C) de Ondernemer is nooit veroordeeld wegens enig misdrijf zulks ter beoordeling van 

Greenfund of wegens enige overtreding met betrekking tot computercriminaliteit 

en/of fraude. 

1.3. Ondernemer staat er voor in dat hij aan de voorwaarden onder A) – C) voldoet op het 

moment van Registratie Ondernemer en zolang hij is geregistreerd op de GreenFund 

Holland website. 

1.4. De Ondernemer dient onder meer de volgende gegevens op de GreenFund Holland website 

in te vullen alvorens Registratie Ondernemer kan plaatsvinden: 

a) de naam van de Ondernemer; en 

b) het e-mailadres van de Ondernemer. 



1.5. De persoonsgegevens die de Ondernemer heeft ingevuld, worden door Greenfund verwerkt 

conform het algemeen privacy beleid van GreenFund Holland, dat te raadplegen is via de 

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

1.6. De Ondernemer is verplicht om de gegevens die zijn verstrekt voor de Registratie 

Ondernemer telkens aan te vullen en/of te wijzigen als de gegevens niet meer juist of 

volledig zijn. 

1.7. Greenfund behoudt zich het recht voor om de voorwaarden die zij stelt aan de Registratie 

Ondernemer tussentijds te wijzigen. 

1.8. Door de Registratie Ondernemer maakt de Ondernemer een persoonlijk profiel aan op de 

GreenFund Holland website (Persoonlijk profiel). Greenfund stuurt de Ondernemer na 

Registratie Ondernemer een e-mail die de Registratie Ondernemer en het aanmaken van 

het Persoonlijk profiel aan de Ondernemer bevestigt. 

1.9. Het Persoonlijk profiel is toegankelijk met een door de Ondernemer gekozen persoonlijke 

gebruikersnaam in combinatie met een door de Ondernemer gekozen uniek wachtwoord 

(samen: de "Inloggegevens”). 

1.10. Het Persoonlijk profiel is strikt persoonlijk en de Ondernemer is verplicht de 

Inloggegevens geheim te houden voor derden. 

1.11. Het is de Ondernemer niet toegestaan om verschillende Persoonlijke profielen via de 

GreenFund Holland website aan te maken en de Ondernemer mag ook niet via 

verschillende Persoonlijke profielen handelingen op de GreenFund Holland website 

verrichten. Indien de Ondernemer dit toch doet, is Greenfund gerechtigd om de schade 

die Greenfund hierdoor lijdt op de Ondernemer te verhalen. Bovendien is Greenfund in 

dat geval gerechtigd om de Ondernemer permanent uit te sluiten van ieder gebruik van 

de diensten van GreenFund Holland. 

1.12. De Ondernemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die via zijn 

Persoonlijk profiel worden verricht. Op het moment dat de Inloggegevens van de 

Ondernemer op de GreenFund Holland website worden ingevuld in de daarvoor 

bestemde ruimte en vervolgens op de ‘Log in-button’ wordt geklikt (Inloggen) en na 

Inloggen vervolgens activiteiten worden verricht die gericht zijn op het ondertekenen van 

documenten, wordt de Ondernemer geacht deze documenten elektronisch te hebben 

ondertekend in de zin van artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek. 

1.13. De Ondernemer kan zijn Persoonlijk profiel beëindigen, tenzij met betrekking tot zijn 

Onderneming: 

(i) het investeringsvoorstel van de Onderneming en de modaliteiten 

daarvan (Investeringspropositie) op het crowdfunding onderdeel van 

de GreenFund Holland website zijn gepubliceerd; of 

(ii) de overeenkomsten die de Onderneming heeft gesloten met de 

Investeerders die via de GreenFund Holland website aan de 

Onderneming vermogen hebben verschaft 

(Investeringsovereenkomsten), nog niet zijn beëindigd. 

1.14. Greenfund behoudt zich het recht voor om het Persoonlijk profiel van de Ondernemer 

eenzijdig te beëindigen, zonder hierbij verplicht te zijn enige schade of kosten te 

vergoeden, indien: 

 



1.14.1. de Ondernemer meer dan 2 (twee) jaar achtereenvolgend geen gebruik heeft gemaakt 

van zijn Persoonlijk profiel; 

1.14.2. de Ondernemer in weerwil van deze Deelnemersvoorwaarden Geldvragers gebruikt 

maakt van verschillende Persoonlijke profielen; of 

1.14.3. de Ondernemer zich niet houdt aan zijn verplichtingen op basis van de 

Deelnemersvoorwaarden Geldvragers. 

1.15. Ook na de beëindiging van het Persoonlijk profiel blijft de Ondernemer echter gebonden 

aan bepaalde verplichtingen op basis van de Deelnemersvoorwaarden Geldvragers, zoals 

bepaald in artikel 12.4 van de Algemene Voorwaarden Geldvragers. 

1.16. Greenfund zal de Ondernemer geen kosten in rekening brengen voor de Registratie 

Ondernemer en het aanhouden van het Persoonlijk profiel. De kosten die de 

Ondernemer zelf maakt in het kader van de Registratie Ondernemer of het aanhouden 

van het Persoonlijk profiel zijn voor zijn eigen rekening. 

 

2. ONDERNEMINGSPROFIEL 

2.1. Nadat de Ondernemer een Persoonlijk profiel heeft aangemaakt kan hij via dit Persoonlijk 

profiel een profiel van zijn Onderneming (Ondernemingsprofiel) aanmaken op de 

GreenFund Holland website en zijn Onderneming aanmelden bij Greenfund indien hij via 

de GreenFund Holland website vermogen wenst aan te trekken voor zijn Onderneming. 

De bijbehorende voorwaarden en modaliteiten zijn neergelegd in de voorwaarden 

omtrent de website (Deelnemersvoorwaarden Geldvragers), welke kunnen worden 

geraadpleegd op de website van Greenfund (www.GreenFund 

Holland.nl/algemene_voorwaarden/2). 

 


