
VOORWAARDEN AANMELDING GELDVRAGERS 

1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 

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

Aanmelding 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 Voorwaarden Aanmelding GELDVRAGERS kunnen ook worden 

geraadpleegd op de website van GreenFund Holland . (www.GreenFund 

Holland.nl/algemene_voorwaarden/2). De Onderneming verklaart deze Voorwaarden 

Aanmelding Geldvragers te hebben aanvaard en te hebben ontvangen. 

1.2. De Voorwaarden Aanmelding 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 

Voorwaarden Aanmelding Geldvragers wordt verwezen naar Overeenkomst(en), worden 

daaronder mede begrepen de Algemene Voorwaarden Geldvragers. 

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

verplichtingen van GreenFund Holland  tegenover de organisatie of de Ondernemer en 

de Onderneming geregeld, anderzijds regelen de Voorwaarden Aanmelding Geldvragers 

welke rechten en verplichtingen de organisatie of de Ondernemer en de Onderneming 

hebben tegenover GreenFund Holland . 

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

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

bepaling van de Voorwaarden Aanmelding 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 Voorwaarden Aanmelding 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 Voorwaarden Aanmelding 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 

Voorwaarden Aanmelding 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 Voorwaarden Aanmelding Geldvragers door de 

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



op dat moment geldende Voorwaarden Aanmelding Geldvragers hun gelding blijven 

behouden. De Ondernemer en de Onderneming stemmen uitdrukkelijk in met 

elektronische verzending van de Voorwaarden Aanmelding Geldvragers. Indien de 

Onderneming na verstrekkingen van de gewijzigde Voorwaarden Aanmelding 

Geldvragers gebruik blijft maken van de website en de diensten van GreenFund Holland , 

wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden Aanmelding 

Geldvragers. 

 

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 

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

Geldvragers (www.GreenFund Holland.nl/algemene_voorwaarden/4) van toepassing, 

voor zover daarvan niet is afgeweken in deze Voorwaarden Aanmelding Geldvragers of 

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

Voorwaarden Geldvragers en deze Voorwaarden Aanmelding 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 Voorwaarden Aanmelding Geldvragers hebben dezelfde betekenis als 

in de Algemene Voorwaarden Geldvragers, tenzij in deze Voorwaarden Aanmelding 

Geldvragers anders gedefinieerd. 

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

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

elders in de voorwaarden vermeld.  

 

3. AANMAKEN VAN HET ONDERNEMINGSPROFIEL 

3.1. Nadat de Ondernemer een persoonlijk profiel heeft aangemaakt op de GreenFund 

Holland  website (Persoonlijk profiel) kan hij via dit Persoonlijk profiel een profiel van de 

Onderneming (Ondernemingsprofiel) aanmaken op de GreenFund Holland  website. 

3.2. Om een Ondernemingsprofiel aan te kunnen maken op de GreenFund Holland  website, 

dient de Onderneming te worden geregistreerd op de GreenFund Holland  website 

(Registratie Onderneming) en te voldoen aan de voorwaarden die GreenFund Holland  in 

dit artikel 3 aan de Registratie Onderneming stelt. 

3.3. De Onderneming dient aan de volgende voorwaarden te voldoen alvorens Registratie 

Onderneming plaatsvindt: 

A) de vertegenwoordiger(s) van de Onderneming is/zijn meerderjarig en 

handelingsbekwaam; 

B) de vertegenwoordiger(s) van de Onderneming zijn bevoegd de Onderneming te 

vertegenwoordigen; 

C) de Onderneming en haar vertegenwoordiger(s) is/zijn 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; 



D) de Onderneming heeft een winstoogmerk en handelt in de uitoefening van een 

beroep of bedrijf; en  

E) de Onderneming en haar vertegenwoordigers is/zijn nooit veroordeeld wegens 

enig misdrijf zulks ter beoordeling van GreenFund Holland  of wegens enige 

overtreding met betrekking tot computercriminaliteit en/of fraude. 

3.4. De Ondernemer en de Onderneming staan er voor in dat de Onderneming aan de 

voorwaarden onder A) – E) voldoet op het moment van Registratie Onderneming en 

zolang de Onderneming is geregistreerd op de GreenFund Holland  website. 

3.5. De volgende gegevens van de Onderneming dienen via de GreenFund Holland  website 

ingevuld of verstrekt te worden alvorens Registratie Onderneming kan plaatsvinden: 

a) de statutaire- of handelsnaam van de Onderneming; 

b) de (statutaire) vestigingsplaats van de Onderneming; 

c) het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel van de Onderneming; 

d) het e-mailadres van de Onderneming; 

e) een beschrijving van het product/de dienst die door de Onderneming wordt 

aangeboden; 

f) een uitgewerkt businessplan van de Onderneming; 

g) het bedrag dat de Onderneming door middel van crowdfunding wenst aan te 

trekken; 

h) de reden waarom is gekozen voor crowdfunding in plaats van andere 

financieringsvormen; 

i) een beschrijving van het management en, voor zover van toepassing, het team 

van de Onderneming; en 

j) het zakelijke bankrekeningnummer van de Onderneming. 

3.6. De Ondernemer en de Onderneming staan er voor in dat zij de gegevens vermeld in dit 

artikel 3.4 naar waarheid op de GreenFund Holland  website hebben ingevuld. 

3.7. De persoonsgegevens die van de Onderneming zijn ingevuld, worden door GreenFund 

Holland  verwerkt conform het algemeen privacy beleid van GreenFund Holland , dat te 

raadplegen is via de GreenFund Holland  website en de link (www.GreenFund 

Holland.nl/privacy). 

3.8. De Ondernemer en de Onderneming zijn verplicht om de gegevens die zijn verstrekt voor 

de Registratie Onderneming telkens aan te vullen en/of te wijzigen als de gegevens niet 

meer juist of volledig zijn. 

3.9. GreenFund Holland  behoudt zich het recht voor om de voorwaarden die zij stelt aan de 

Registratie Onderneming tussentijds te wijzigen. 

3.10. Door de Registratie Onderneming wordt van de Onderneming een Ondernemingsprofiel 

aangemaakt. GreenFund Holland  stuurt de Onderneming na Registratie Onderneming 

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

Ondernemingsprofiel aan de Onderneming bevestigt. 

3.11. Het Ondernemingsprofiel is toegankelijk via de door de Ondernemer voor zijn Persoonlijk 

profiel gekozen persoonlijke gebruikersnaam in combinatie met het door de Ondernemer 

voor zijn Persoonlijk profiel gekozen uniek wachtwoord (samen: de "Inloggegevens"•*). 

3.12. Het Ondernemingsprofiel is strikt persoonlijk en de Ondernemer en de Onderneming zijn 

verplicht de Inloggegevens geheim te houden voor derden. 



3.13. Het is de Ondernemer niet toegestaan om verschillende Ondernemingsprofielen via de 

GreenFund Holland  website aan te maken en de Ondernemer en de Onderneming is het 

evenmin toegestaan via verschillende Ondernemingsprofielen handelingen op de 

GreenFund Holland  website verrichten. Indien de Ondernemer of de Onderneming dit 

toch doet, is GreenFund Holland  gerechtigd om de schade die GreenFund Holland  

hierdoor lijdt op de Ondernemer en de Onderneming te verhalen. Bovendien is 

GreenFund Holland  in dat geval gerechtigd om de Ondernemer en de Onderneming 

permanent uit te sluiten van ieder gebruik van de diensten van GreenFund Holland . 

3.14. De Ondernemer en de Onderneming zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle 

handelingen die via het Ondernemingsprofiel 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 en na 

Inloggen vervolgens via het Ondernemingsprofiel activiteiten worden verricht die gericht 

zijn op het ondertekenen van documenten, wordt de Onderneming geacht deze 

documenten elektronisch te hebben ondertekend in de zin van artikel 3:15a van het 

Burgerlijk Wetboek. 

3.15. De Ondernemer en/of de Onderneming kunnen het Ondernemingsprofiel beëindigen, 

tenzij; 

(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. 

3.16. Indien de Ondernemer en/of Onderneming het Ondernemingsprofiel wenst te 

beëindigen, dienen zij daartoe een schriftelijk verzoek in (per e-mail of brief) bij 

GreenFund Holland . 

3.17. GreenFund Holland  behoudt zich het recht voor om het Ondernemingsprofiel van de 

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

kosten te vergoeden, indien: 

3.17.1. de Onderneming meer dan 2 (twee) jaar achtereenvolgend geen gebruik heeft gemaakt 

van haar Ondernemingsprofiel; 

3.17.2. de Onderneming in weerwil van deze Voorwaarden Aanmelding Geldvragers gebruikt 

maakt van verschillende Ondernemingsprofielen; of 

3.17.3. de Onderneming zich niet houdt aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst(en). 

3.18. Eventuele vergoedingen die de Ondernemer en/of de Onderneming aan GreenFund 

Holland  hebben betaald worden bij beëindiging van het Ondernemingsprofiel niet 

terugbetaald. 

3.19. Beëindiging van het Ondernemingsprofiel door GreenFund Holland  of door de 

Ondernemer en/of de Onderneming heeft geen automatische beëindiging van de 

Overeenkomst(en) tot gevolg. Indien het Ondernemingsprofiel door de Ondernemer 

en/of de Onderneming is beëindigd, kan GreenFund Holland  wel besluiten tot 

beëindiging van de Overeenkomst(en). Ook na de beëindiging van de Overeenkomst(en) 

blijven de Ondernemer en de Onderneming echter gebonden aan bepaalde 



verplichtingen uit de beëindigde Overeenkomst(en), zoals bepaald in artikel 12.4 van de 

Algemene Voorwaarden Geldvragers. 

3.20. GreenFund Holland zal de Onderneming geen kosten in rekening brengen voor de 

Registratie Onderneming en het aanhouden van het Ondernemingsprofiel. De kosten die 

de Ondernemer en/of de Onderneming zelf maakt in het kader van de Registratie 

Onderneming of het aanhouden van het Ondernemingsprofiel zijn voor hun eigen 

rekening. 

 

4. AANMELDING VAN DE ONDERNEMING 

4.1. Nadat van de Onderneming een Ondernemingsprofiel is aangemaakt kan de Ondernemer 

de Onderneming aanmelden bij GreenFund Holland indien hij via de GreenFund Holland  

website vermogen wenst aan te trekken voor de Onderneming. 

4.2. Door aanmelding van het Ondernemingsprofiel bij GreenFund Holland gaan de 

Ondernemer en de Onderneming ermee akkoord dat het – eventueel gewijzigde – 

Ondernemingsprofiel uiteindelijk door GreenFund Holland openbaar gemaakt kan 

worden op de ‘Stemwebsite’, een voor het publiek toegankelijk gedeelte van de 

GreenFund Holland  website (Stemwebsite). De voorwaarden zoals die gelden voor 

publicatie op de Stemwebsite zijn opgenomen in artikel 5 van deze Voorwaarden 

Aanmelding. 

4.3. Het is een Ondernemer of Onderneming die via de GreenFund Holland  website een 

Ondernemingsprofiel heeft aangemeld bij GreenFund Holland niet toegestaan om een 

ander Ondernemingsprofiel aan te melden, tenzij GreenFund Holland aan de 

Ondernemer en/of de Onderneming kenbaar heeft gemaakt dat het eerstgenoemde 

Ondernemingsprofiel is afgewezen. 

4.4. Na aanmelding beoordeelt GreenFund Holland het Ondernemingsprofiel. GreenFund 

Holland kan bij deze beoordeling gebruik maken van de input van derde partijen. 

GreenFund Holland zal de Ondernemer en de Onderneming via de GreenFund Holland  

website laten weten wat de uitkomst van de beoordeling van het Ondernemingsprofiel 

is. Deze uitkomst kan – onder meer – inhouden dat het Ondernemingsprofiel is 

goedgekeurd, is afgewezen of dat nadere informatie nodig is. GreenFund Holland zal bij 

de beoordeling van het Ondernemingsprofiel onder meer de volgende factoren in 

aanmerking nemen: 

A) de mate van duurzaamheid van de investering; 

B) de compleetheid en kwaliteit van de informatie vervat in het 

business plan; 

C) de motivatie van de Onderneming waarom wordt gekozen voor 

crowdfunding; en 

D) het profiel van de Onderneming en haar (management)team 

(onder meer op het vlak van focus, capaciteiten en 

vaardigheden). 

4.5. GreenFund Holland kan op elk moment de behandeling van de aanmelding van het 

Ondernemingsprofiel staken. De kosten die door de Ondernemer en/of de Onderneming 

in het kader van het door hen ingediende Ondernemingsprofiel zijn gemaakt in de 

periode tot aan het moment van staking van de behandeling van de aanmelding van het 



Ondernemingsprofiel door GreenFund Holland , komen voor rekening van de 

Ondernemer en de Onderneming. 

4.6. De Ondernemer en/of de Onderneming kunnen op elk moment de aanmelding van het 

Ondernemingsprofiel intrekken. Zij dient daartoe een schriftelijk verzoek in (per e-mail of 

brief) bij GreenFund Holland . Indien de Ondernemer en/of de Onderneming het 

Ondernemingsprofiel beëindigt nadat een Ondernemingsprofiel is aangemeld, wordt de 

aanmelding van het Ondernemingsprofiel met de beëindiging van het 

Ondernemingsprofiel geacht te zijn ingetrokken. 

4.7. Op basis van de verstrekte gegevens voor het Ondernemingsprofiel kan GreenFund 

Holland op elk moment de Ondernemer en/of de Onderneming verzoeken om 

aanvullende informatie te verstrekken die door GreenFund Holland wordt verlangd, 

onder andere om, maar niet beperkt tot, een juiste voorstelling te verkrijgen van de 

Onderneming en de Investeringspropositie. 

 

5. PUBLICATIE OP DE WEBSITE 

5.1. Na de beoordeling van het Ondernemingsprofiel besluit GreenFund Holland binnen 6 

(zes) weken of de Onderneming wordt toegelaten om haar Ondernemingsprofiel te 

publiceren op de website. Indien GreenFund Holland daartoe beslist, stelt zij de 

Ondernemer en de Onderneming daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte. 

5.2. Het staat ter uitsluitende beoordeling van GreenFund Holland of tot toelating van een 

Onderneming tot de website wordt overgegaan. 

5.3. Nadat GreenFund Holland het uittreksel in goede orde heeft ontvangen van de 

Onderneming, deelt GreenFund Holland de Ondernemer en de Onderneming mede dat 

zal worden overgegaan tot publicatie van het Ondernemingsprofiel op de website. 

GreenFund Holland publiceert vervolgens het Ondernemingsprofiel op de website. 

Daarbij wordt alle informatie die door de Ondernemer en/of de Onderneming aan 

GreenFund Holland is verstrekt op grond van de artikelen 3.4 en 4.7 publiekelijk 

toegankelijk. De Ondernemer en de Onderneming gaan akkoord met publicatie van deze 

verstrekte informatie. 

5.4. Het Ondernemingsprofiel zal door GreenFund Holland gedurende de gehele aflosperiode 

op de website beschikbaar worden gesteld. 

 

6. CROWDFUNDING 

6.1. Nadat de Onderneming de Selectieprocedure heeft doorlopen en GreenFund Holland de 

Onderneming heeft geselecteerd om haar Ondernemingsprofiel op het crowdfunding 

onderdeel van de GreenFund Holland  website te publiceren, sluiten GreenFund Holland 

en de Onderneming een overeenkomst over onder andere de Investeringspropositie en 

de bijbehorende voorwaarden en modaliteiten, de publicatie van de 

Investeringspropositie en bijbehorende informatie op de GreenFund Holland  website en 

de rol van GreenFund Holland (Overeenkomst Investeringspropositie). Daarnaast zijn de 

voorwaarden omtrent crowdfunding (Voorwaarden Crowdfunding) van toepassing, 

welke kunnen worden geraadpleegd op de website van GreenFund Holland 

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


