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Algemene Voorwaarden Crowdfunding GreenFund Holland 

ALGEMEEN DEEL  

Artikel 1. Definities en algemene bepalingen  

1.1 Definities  

Algemene Voorwaarden  Deze Algemene Voorwaarden Crowdfunding GreenFund 

Holland B.V. van 1 januari 2018.  

Artikel  Een artikel van deze Algemene Voorwaarden.  

 

 

Betaalschema  
Het deel van de leningsovereenkomst dat weergeeft wanneer 

deelnemers rente en aflossing ontvangen.  

Deelnemer 
Een natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft op het 

platform en met wie een  

deelnemersovereenkomst wordt aangegaan.  

 

Deelnemersovereenkomst Een raamovereenkomst, waar deze Algemene  

Voorwaarden deel van uitmaken, tussen de deelnemers en de 

geldlener, waarin de rechten en verplichtingen van deelnemers 

worden vastgelegd en waaronder deelnamen kunnen worden 

gedaan 

Financieringsaanvraag  Het door een geldlener gevraagde bedrag aan financiering om 

een project te kunnen uitvoeren.  

 

Informele Vereniging  De informele vereniging waarin alle deelnemers die een 

deelname in een bepaald project hebben gedaan door 

GreenFund Holland worden ondergebracht.  
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Deelname  

 

De initiële deelname van een deelnemer in een project in de 

vorm van een uiteindelijke geldlening aan de geldlener. 

 

Lening  Het geheel aan geldmiddelen dat als gevolg van de 

deelnamen onder de leningsovereenkomst aan de 

geldlener ter beschikking wordt gesteld.  

 

Leningsovereenkomst  De overeenkomst waarmee de deelnamen worden 

bekrachtigd en waarin de 

(terug)betalingsvoorwaarden en rentes worden 

beschreven.  

Platform  
De omgeving die beschikbaar wordt gesteld op de 

website van GreenFund Holland waar projecten 

worden aangeboden.  

 

Geldlener  Een (rechts)persoon of -personen, of het (de)  

samenwerkingsverband(en) van de 

(rechts)personen, zowel tezamen als ieder  

afzonderlijk, aan wie volgens de  

leningsovereenkomst de lening ter beschikking is of 

zal worden gesteld.  

 

Schuldeiser  De gezamenlijke deelnemers , die (als Informele  

Vereniging) als contractspartij van de geldlener 

optreden bij de leningsovereenkomst.  

 

Project  Het geheel aan plannen zoals verwoord in een 

informatiememorandum  van een geldlener waarin 

deelnemers via het platform kunnen deelnemen 

door een deelname te doen.  

 

Creditscore Een rangschikking van risico’s behorend bij de 

leningsovereenkomst, voortkomend uit het 

risicoprofiel van de geldlener, de business case en 

eventueel gestelde zekerheden, zoals omschreven 

in Artikel [12.4].  
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GreenFund Holland  GreenFund Holland B.V. , statutair gevestigd te  

Alkmaar en kantoorhoudende aan de  

Koelmalaan 350, Unit 1.15, (1816PS) in Alkmaar en 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 63206196.  

 

Website www.GreenFundholland.nl. 

Zekerheid  

 

 

Een (bank)garantie, borgstelling, pand- of hypotheekrecht 

et cetera.  

 

 

1.2 Logo’s  

Alle logo’s, beeldmerken en uitingen zijn en blijven eigendom van GreenFund Holland en mogen 

niet door derden worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt.  

1.3 Advisering  

GreenFund Holland is slechts een bemiddelend orgaan met als doel het tot stand brengen van de 

leningsovereenkomsten. GreenFund Holland zal nimmer een adviserende rol innemen om de 

financieringsaanvraag te optimaliseren, de deelname te doen of de leningsovereenkomst tot 

stand te brengen.  

1.4 Vrijwaring  

GreenFund Holland accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid aangaande het behalen 

van het bedrag in de Financieringsaanvraag of het tot stand komen van de  

leningsovereenkomst. GreenFund Holland behoudt zich voorts het recht voor om op basis van 

haar moverende redenen de aanvraag voor de totstandkoming van een leningsovereenkomst af 

te wijzen. GreenFund Holland behoudt zich het recht voor om aanpassingen in de door de 

geldlener en deelnemer opgegeven profielen door te voeren alsmede de plaatsing van een door 

de geldlener of deelnemer opgegeven profiel op de website van GreenFund Holland te weigeren.  

 

Stichting Betalingen  

GreenFund Holland  

Stichting Betalingen GreenFund Holland, statutair 

gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudend aan de  

Koelmalaan 350, Unit 1.15, (1816 PS)) in  

Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van  

Koophandel onder nummer 63222000). 
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1.5 Rol en taken van GreenFund Holland  

De bedrijfsvoering van GreenFund Holland bestaat uit het (via haar website) bij elkaar brengen 

van organisaties (rechtspersonen) die geld wensen te lenen enerzijds en (rechts)personen en/of 

organisaties die gelden ter leen beschikbaar wensen te stellen anderzijds. In dat kader brengt zij 

op projectbasis leningsovereenkomsten tot stand. GreenFund Holland neemt daarbij alle daaruit 

voortvloeiende administratieve en financiële afhandelingen op zich.  

 

1.6 Projecten  

Om de organisaties en personen bij elkaar te brengen, plaatst GreenFund Holland Projecten in 

het online aanbod op haar website waarbij onder meer de hoogte en het doel van de 

financieringsaanvraag staat omschreven, evenals het toepasselijke rentepercentage en de 

duiding van de risico’s die verbonden zijn aan het uitlenen van geld door deelnemers.  

 

1.7 Stichting Betalingen GreenFund Holland 

De Stichting Betalingen GreenFund Holland beheert de geldmiddelen die niet door GreenFund 

Holland mogen worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor de geldmiddelen door 

GreenFund Holland zijn ontvangen. De geldmiddelen die door de Stichting Betalingen 

GreenFund Holland worden beheerd, heten derdengelden. Deze derdengelden vallen buiten een 

faillissementsboedel indien GreenFund Holland failliet wordt verklaard.  

1.8 Toepassingsgebied  

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie die de deelnemer en/of  

geldlener heeft met GreenFund Holland. Door ondertekening van de  

Deelnemersovereenkomst accepteert de Deelnemer dan deze Algemene Voorwaarden. Door 

ondertekening van de Lenersovereenkomst accepteert de Geldlener deze Algemene 

Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn op <datum?> gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel.  

Artikel 2. Beschikbaarstelling van de geldmiddelen  

De deelnemer betaalt na intekening en acceptatie zijn deelname. Bij het niet behalen van het 

doelbedrag wordt de gestorte deelname kosteloos teruggestort.  

De geldmiddelen van Deelnemers die als gevolg van een deelname bij GreenFund Holland op de 

rekening van de Stichting Betalingen GreenFund worden ontvangen zullen aan de geldlener 

beschikbaar worden gesteld direct nadat het doel is behaald en het project gesloten is. 
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Er wordt geen rente vergoed aan deelnemers over de periode dat de gelden op de rekening van 

de Stichting Betalingen GreenFund staan en nog niet aan de geldlener zijn overgemaakt. 

GreenFund Holland verplicht zich om de door de deelnemers overgemaakte geldmiddelen zo 

spoedig mogelijk over te boeken naar de geldlener nadat alle middelen ontvangen zijn en de 

leningsovereenkomst gesloten is.  

Artikel 3. Aansprakelijkheid  

GreenFund Holland is nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen zoals 

deze zijn vastgelegd in de leningsovereenkomst. De geldleners zijn tegenover de schuldeiser 

hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle uit de leningsovereenkomst voortvloeiende 

verplichtingen. Indien één van betrokken partijen, zijnde geldlener dan wel deelnemer, 

toegezegde verplichtingen niet nakomt, zal GreenFund Holland aanvankelijk bemiddelen in de 

nakoming van de verplichtingen. Indien de verplichtingen alsnog niet nagekomen worden, houdt 

schuldeiser zich het recht voor de vorderingen uit handen te geven aan een incassobureau dan 

wel gerechtsdeurwaarder, waarbij de daarbij komende kosten voor rekening van de nalatige 

zijn.  

Artikel 4. Deelname aan Projecten door Deelnemers  

4.1 Keuzevrijheid  

De deelnemers kunnen via het platform aangeven deel te willen nemen aan een project door een 

deelname te doen. Deelnemers hebben de vrije keuze voor welke projecten en tot welk bedrag 

zij een deelname wensen te doen, binnen de kaders van het desbetreffende project (er kan 

sprake zijn van een minimum en/of maximum deelname per deelnemer) die in het 

informatiememorandum van het project staan verwoord. Deze informatiememoranda worden 

voor elk project op het platform beschikbaar gesteld voor de deelnemers.  

4.2 Maximale Deelname via GreenFund  

Een deelnemer kan via GreenFund Holland in totaal niet meer dan het door de AFM vastgestelde 

maximum investeren in de verschillende Projecten. Het reeds afgeloste deel van openstaande 

leningen telt hierbij niet mee.  

4.3 Bewustwording van risico’s  

  

Een deelnemer vult bij aanmelding op de website een deelnametoets in, op basis waarvan 

GreenFund Holland de bewustwording van risico’s bij de deelnemer kan beoordelen. Een 

deelnemer wordt te allen tijde geadviseerd een verantwoord deel van zijn of haar vermogen te 

investeren en wordt door GreenFund Holland doorlopend aangemoedigd vermogensspreiding in 

acht te nemen door deelnamen in verschillende projecten te doen.  
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4.4 Informatievoorziening via informatiememoranda  

  

De kenmerken van ieder project in het overzicht op het platform staan omschreven in een 

informatiememorandum. In het informatiememorandum wordt onder meer ingegaan op de 

specifieke risico’s van een project en de rollen van partijen die betrokken zijn bij het project.  

 

4.5 Ondertekening Deelnemersovereenkomst  

  

Door registratie als deelnemer op de website gaat de deelnemer een overeenkomst aan met 

GreenFund Holland en verklaart zich met aanvinken van de akkoordverklaring met de Algemene 

Voorwaarden deze voorwaarden voor bindend. 

 

4.6 Gebruik van MijnGreenFund 

 

De deelnemer kan via MijnGreenFund zijn deelnames en rendementen (in Euro en CO2) 

raadplegen. Tevens is er een overzicht van aflossingen en rentebetalingen en de termijnen 

waarin die zijn gedaan. Aan het gebruik zijn geen kosten verbonden. 

  

Artikel 5. Zekerheidstelling  

GreenFund Holland plaatst alleen projecten op het platform indien de geldlener  

zekerheden verstrekt. Dit om het risico voor de deelnemer te minimaliseren. De verstrekte 

zekerheden voor een project bepalen mede de risicoclassificatie; zie ook Artikel [12].  

Noch GreenFund Holland noch de deelnemer kan bij een correcte nakoming door geldlener 

aanspraak maken op andere zaken dan de geldelijke hoofdsom, vermeerderd met de 

rentecomponenten zoals deze gedurende de looptijd van de lening zijn afgesproken, tenzij 

tussen partijen anders is overeengekomen en met uitzondering van de kosten/bedragen die 

hierna in deze Algemene Voorwaarden specifiek worden genoemd en omschreven.  

Daarnaast houdt GreenFund Holland een garantievermogen aan van 10% van het bemiddelde 

bedrag. 

Artikel 6. Informatie aan en van derden  

6.1 Toetsing  

GreenFund Holland is bevoegd voor de beoordeling van de financiële positie van de geldlener 

informatie in te winnen bij derden, waaronder begrepen bureaus die de kredietwaardigheid 

beoordelen.  
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6.2 Privacy  

Alle vermeldingen, profielen en andere uitingen van en door deelnemers op de website van 

GreenFund Holland zijn strikt anoniem tenzij anders overeengekomen. Deelnemers hebben zelf 

de keuzevrijheid om hun motivatie voor deelname in een project al dan niet te delen op de 

projectpagina, waarbij de voornaam, woonplaats en gekozen profielfoto online getoond worden.  

6.3 Anonimiteit  

Voor het definitief tot stand laten komen van de leningsovereenkomst zullen de personalia van 

de geldlener in deze leningsovereenkomst wel zichtbaar worden gemaakt, zij het uitsluitend 

voor de deelnemers die een deelname hebben gedaan in het desbetreffende project.  

 

6.4 Commercie  

GreenFund Holland zal uitsluitend na toestemming gegevens van deelnemers en geldleners 

gebruiken voor overige doeleinden. 

6.5 Communicatie  

De deelnemer geeft de bevoegdheid aan GreenFund Holland om het in de 

deelnemersovereenkomst opgegeven e-mailadres te gebruiken voor alle relevante 

correspondentie over projecten en deelnamen en leningen.  

Artikel 7. Rente  

7.1 Bepaling van de rente  

De geldlener en deelnemer kunnen na vaststelling van de creditscore  geen invloed uitoefenen 

op de hoogte van de rente. Indien de rente is bepaald en de lening is volgeschreven, zal de rente 

gedurende de looptijd van de lening niet wijzigen, tenzij in overleg met betrokkenen, in geval 

van nalatigheid, andere voorwaarden worden afgesproken.  

Artikel 8. Betalingen  

8.1 Deelnamen  

Deelnemers betalen online via iDEAL.  



 

GreenfundHolland B.V., Koelmalaan 350, 1812 PS Alkmaar, 088-3113311, www.greenfundholland.nl  

8.2 Betalingen  

GreenFund Holland incasseert via de Stichting Betalingen GreenFund periodiek de rente- en 

aflossingsverplichtingen zoals vastgelegd in het betaalschema van de leningsovereenkomst. 

GreenFund Holland boekt de rente- en aflossingsverplichtingen binnen twee werkdagen door 

aan de deelnemers conform de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden 

en de deelnemersovereenkomsten.  

De in het informatiememorandum genoemde tranche(s), rentepercentage(s) en 

aflossingswijze(n) zijn leidend bij het vaststellen van de rente en aflossing die GreenFund 

periodiek via de Stichting Betalingen GreenFund aan deelnemers uitbetaalt.  

Artikel 9. Tarieven  

De geldlener betaalt eenmalige contractkosten en jaarlijks een beheerfee. De tarieven staan 

vermeld in de opdrachtbevestiging. De deelnemer betaalt geen kosten. 

Artikel 10. Geldlener en vervroegde aflossing / opeisbaarheid  

10.1 Aflossing 

De lening wordt door de lener annuïtair of lineair afgelost in eerder overeengekomen termijnen.  

10.2 Vervroegde aflossing 

Gedurende de looptijd van de leningsovereenkomst is het de geldlener toegestaan de lening 

vervroegd geheel dan wel gedeeltelijk af te lossen.  

10.3 Opeisbaarheid 

Tevens is het de deelnemer niet toegestaan de lening vervroegd op te eisen.  

10.4 Herziening betaalafspraken 

Indien sprake is van een mogelijke niet-nakoming van uit de leningsovereenkomst 

voortvloeiende verplichtingen, kunnen tussen betrokken partijen nieuwe betaalafspraken 

worden gemaakt, die in plaats gesteld worden van de eerder in de leningsovereenkomst 

opgenomen voorwaarden.  
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Artikel 11. Vervroegde aflossing / opeisbaarheid  

Voor het geval er conservatoir of executoriaal beslag gelegd wordt op alle of een belangrijk 

gedeelte van de goederen van de geldlener, dan wel alle of een belangrijk gedeelte van zijn 

goederen worden vervreemd, bezwaard, onteigend of zijn tenietgegaan, behoudt de deelnemer 

zich het recht voor de lening, inclusief rente namens de deelnemers vervroegd op te eisen.  

Artikel 12. Voorwaarden deelname  

Aan geldleners en deelnemers worden door GreenFund Holland de volgende eisen gesteld:  

12.1 Deelnemers  

• Deelnemers kunnen natuurlijke personen dan wel rechtspersonen zijn. 

• Deelnemers dienen gebruik te maken van een Nederlandse bankrekening.  

• Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.  

• Deelnemers dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld 

zijn. 

 

12.2 Geldleners  

Geldleners dienen in Nederland gevestigde rechtspersonen te zijn.  

Artikel 13. Profiel van het project 

13.1 Geldlener  

Aangedragen profielen van Geldleners zullen na screening daarvan door GreenFund Holland  in 

het voor een Project opgestelde informatiememorandum worden weergegeven. Van de 

Geldlener wordt tevens een uitgebreid profiel weergegeven op de website van GreenFund 

Holland om Deelnemers zo goed mogelijk te informeren.  

 

13.2 Hoofdsom, rente, looptijd en toelichting  

Het is aan geldleners om de hoogte, rente en looptijd van een Lening te bepalen alsmede een 

toelichting op de hoogte van het gewenste bedrag in de financieringsaanvraag te geven. De rente 

is door geldlener vrij te bepalen en de looptijd van de leningsovereenkomst dient altijd in 

maanden afgerond te worden en dient minimaal zes maanden te bedragen. Toelichtingen op de 

hoogte van het gewenste bedrag in de financieringsaanvraag zijn openbaar, maar worden door 

GreenFund Holland getoetst.  
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13.3 Risicoclassificatie  

GreenFund Holland bepaalt de risicoclassificatie op basis van het risicoprofiel van de geldlener, 

de business plan en gestelde zekerheden. De risicoclassificatie zal voor eenieder zichtbaar aan 

het project worden toegevoegd. De door GreenFund Holland berekende risicoclassificatie is 

eenzijdig bepaald en kan niet worden aangepast door geldlener en zal gedurende de looptijd van 

de Lening onveranderd blijven.  

GreenFund Holland kan bij de bepaling van de risicoclassificaties niet verantwoordelijk gesteld 

worden, indien deze op basis van onvolledige of valse bescheiden tot stand is gekomen.  

De bepaling van een risicoclassificatie gebeurt eenmalig en wordt uitgevoerd voorafgaand aan 

de publicatie een project op de website. Indien de afloscapaciteit door gewijzigde 

omstandigheden bij de geldlener verbetert dan wel verslechtert gedurende de looptijd van de 

Leningsovereenkomst, dan kan GreenFund Holland hier niet voor verantwoordelijk worden 

gehouden. GreenFund Holland voert gedurende de looptijd van de Lening geen aanvullende 

screening uit en zal de risicoclassificatie derhalve niet wijzigen.  

13.4 Beschrijving Risicoclassificatie  

De mate van risico is geclassificeerd in categorieën die lopen van A tot en met E, waarbij geldt 

dat het risico van een deelname in een project met rating A het laagst van allemaal is.  

 

Artikel 14. Acceptatiebeleid GreenFund Holland  

In het aanbod op de website van GreenFund Holland is slechts ruimte voor projecten die aan 

verschillende voorwaarden voldoen. Al met al geldt dat enkel goed renderende duurzame 

energieprojecten met voldoende zekerheden omtrent de aflossing van en betaling van rente een 

plek kunnen krijgen op het platform. Projecten waar dit niet voor geldt, worden afgewezen.  

Details over het acceptatiebeleid van GreenFund Holland zijn te vinden op de website van 

GreenFund Holland. Projecten aangedragen door een geldlener dienen te allen tijde te voldoen 

aan de normen van stabiliteit in bedrijfsvoering (meer dan 3 jaren actief binnen de sector, 

stabiele of groeiende omzet en stabiliteit in klanten of ledental). 

GreenFund Holland behoudt zich het recht voor eenzijdig te beslissen over het accepteren dan 

wel afwijzen van een project, op basis van het acceptatiebeleid, maar ook zonder opgaaf van 

redenen.  
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Artikel 15. Vereisten Geldlener  

15.1 Betalingen door Geldlener  

Betalingen dienen ten behoeve van schuldeiser te geschieden binnen de daartoe in de 

leningsovereenkomst gestelde en/of overeengekomen betalingstermijn(en). Geldlener is enkel 

door het verloop van de voor de desbetreffende verplichting overeengekomen termijn in 

verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.  

Bij niet-tijdige en/of niet-volledige betaling van een uit hoofde van de leningsovereenkomst 

verschuldigd bedrag, is de geldlener over het niet of niet-tijdig betaalde bedrag gedurende de 

tijd dat hij niet nakomt een dagelijkse opeisbare vertragingsrente verschuldigd. Deze 

vertragingsrente is gebaseerd op het [effectieve rentepercentage] van de onderliggende 

leningsovereenkomst.  

Bij repeterende (structurele) niet-tijdige betaling van het maandelijkse rente- en/of 

aflossingsbedrag kunnen daarvoor aan geldlener bijkomende administratiekosten in rekening 

worden gebracht. Deze kosten bedragen minimaal  EUR 15,- per niet-tijdige betaling.  

Indien de geldlener binnen een termijn van twee maanden zijn betalingsverplichtingen niet 

nakomt, is schuldeiser (en/of zijn lasthebber/gevolmachtigde) gerechtigd alle uit de 

leningsovereenkomst voortvloeiende vorderingen ter (buitengerechtelijke en gerechtelijke) 

incasso over te dragen aan een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat. Al de daaraan 

verbonden kosten komen voor rekening van de geldlener. Deze kosten omvatten mede de door 

schuldeiser in en buiten rechte gemaakte kosten (met inbegrip van de redelijkerwijs gemaakte 

advocaatkosten). De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op ten  minste 

15%(vijftien procent) van de opeisbare bedragen die de geldlener aan schuldeiser is 

verschuldigd met een minimum van EUR 50,- exclusief omzetbelasting.  

Artikel 16. Vervroegde opeising  

In de volgende gevallen is al hetgeen geldlener nog uit hoofde van de leningsovereenkomst en/of 

anderszins aan schuldeiser verschuldigd is (waaronder begrepen de toekomstige en nog niet 

vervallen termijnen aan rente en aflossing) direct en ineens opeisbaar:  

a. indien geldlener een vervallen rente- en/of aflossingstermijn niet uiterlijk op de 

vervaldatum heeft voldaan;  

b. indien schuldeiser gegronde vrees/reden heeft om aan te nemen dat de verplichtingen 

uit hoofde van de leningsovereenkomst niet door geldlener zullen worden nagekomen;  
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c. bij conservatoir of executoriaal beslag op alle of een deel van de goederen van geldlener, 

dan wel indien alle of een belangrijk deel van de goederen van geldlener zijn/worden 

vervreemd, bezwaard, onteigend, of teniet zijn gegaan dan wel indien geldlener boedelafstand 

doet;  

d. indien geldlener in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van geldlener 

surseance van betaling is verleend dan wel onder toezicht komt te staan van een andere 

instantie (change of control);  

e. indien geldlener GreenFund Holland en/of deelnemer/schuldeiser, met het oog op het 

aangaan van de leningsovereenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien 

aard, dat deelnemer/schuldeiser de leningsovereenkomst niet of niet onder dezelfde 

voorwaarden zou zijn aangegaan, indien hem/haar de juiste stand van zaken bekend zou zijn 

geweest.  

In al de hierboven genoemde gevallen is deelnemer/schuldeiser of haar 

lasthebber/gevolmachtigde gerechtigd betaling ineens te eisen van het krachtens de 

leningsovereenkomst verschuldigde bedrag, te vermeerderen met vertragingsrente daarover.  

Deze vertragingsrente is gebaseerd op het effectieve rentepercentage van de onderliggende 

leningsovereenkomst.  

Artikel 17. Profiel  

17.1 Risicoclassificatie  

De geldlener dient door GreenFund Holland op zijn of haar kredietwaardigheid te worden 

beoordeeld, waarmee GreenFund Holland het profiel zal uitbreiden met de berekende 

risicoclassificatie. Deze classificatie wordt eenzijdig door GreenFund Holland bepaald en kan 

niet worden weersproken. De geldlener verplicht zich conveniërende bescheiden, zoals 

jaarcijfers en een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan te leveren, 

op basis waarvan GreenFund Holland de kredietwaardigheid kan bepalen. Deze opsomming is 

niet-limitatief en kan in voorkomende gevallen worden uitgebreid.  

17.2 Looptijd, rente, profilering  

De geldlener geeft zelf aan welke rente en looptijd is gewenst binnen de grenzen van deze 

Algemene Voorwaarden. Deze gegevens zullen bij het project op het platform worden vermeld. 

Ook de door de geldlener aangeleverde andere begeleidende teksten waarmee het profiel van de 

geldlener op het platform wordt voorzien en waarmee de financieringsaanvraag wordt 

onderbouwd zullen bij het project op het platform worden vermeld.  
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Artikel 18. Meerdere Leningen  

Het is de geldlener toegestaan meerdere leningen af te sluiten, mits deze door GreenFund 

Holland als verantwoord worden gezien. Een nieuwe aanvraag leidt tot een nieuwe beoordeling 

van de risicoclassificatie.  

Artikel 19. Leningsovereenkomst  

Na acceptatie van een financieringsaanvraag door GreenFund Holland en na (volledige) 

inschrijving van deelnemers door deelnamen in overeenstemming met Artikel 22, dient de 

geldlener akkoord te gaan met de toegezonden leningsovereenkomst alsmede het toegestuurde 

betaalschema.  

Artikel 20. Overdraagbaarheid  

De uit de leningsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn voor de geldlener nimmer 

overdraagbaar aan derden. Betalingen van rente- en aflossingsverplichtingen kunnen 

geschieden via derden; de schuld zal echter te allen tijde bij de initiële geldlener liggen.  

Artikel 21. Overige verplichtingen  

21.1 Nakoming betalingsverplichtingen en wijziging gegevens  

De geldlener verplicht zich tot het aanhouden van voldoende liquide middelen op de gekoppelde 

betaalrekening waarvan de rente en aflossing worden geïncasseerd. Indien geldlener niet over 

voldoende liquide middelen beschikt, dient geldlener dit tijdig door te geven aan GreenFund 

Holland. Indien adres, rekeningnummers, tenaamstellingen et cetera wijzigen, dient geldlener 

dit tijdig aan GreenFund Holland door te geven.  

21.2 Inzage  

Ter beoordeling van de financieringsaanvraag verplicht de geldlener zich om de relevante 

bescheiden aan te leveren op basis waarvan de kredietwaardigheid kan worden beoordeeld 

door GreenFund Holland. Deze bescheiden dienen volledig en correct te zijn.  

21.3 Openbaarheid  

De geldlener zal geen inzage verkrijgen in de herkomst van de aan hem of haar beschikbaar 

gestelde geldmiddelen.  
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21.4 Rechtspersonen  

Gemeenten, provincies, waterschappen, verenigingen, coöperaties, naamloze en besloten 

vennootschappen alsmede stichtingen kunnen fungeren als geldlener, mits zij aan alle wettelijke 

vereisten voldoen. Tevens moeten zij bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven en de 

verplichting hebben een jaarverslag te publiceren. Indien relevante jaarverslagen niet 

voorhanden zijn, dient er een geformaliseerde begroting opgesteld te worden, voorzien van een 

uitgewerkt business plan. Zonder genoemde bescheiden kan een financieringsaanvraag niet in 

behandeling worden genomen door GreenFund Holland.  

Artikel 22. Inschrijving  

22.1 Inschrijvingsgrens  

GreenFund Holland kan op geen enkele wijze garanderen dat er voldoende deelnamen worden 

gedaan op basis van het profiel bij een financieringsaanvraag.  

 

22.2 Inschrijvingsduur  

Het profiel van de geldlener wordt voor vooraf bepaalde duur op de website geplaatst. Indien 

binnen deze periode geen overeengekomen minimale inschrijving is gerealiseerd, zal het profiel 

worden ingetrokken en kan de geldlener tegen gewijzigde kenmerken het profiel of het project 

laten herplaatsen. In overleg met de geldlener kan deze termijn worden verlengd. GreenFund 

Holland behoudt zich het recht voor hierover te beslissen.  

  

 

DEEL SPECIAAL VOOR DEELNEMERS  

Artikel 23. Beschikbaarstelling  

Een deelnemer kan via de website van GreenFund Holland zijn keuze voor het bedrag voor een 

deelname in een project doorgeven en direct online betalen. Bij het niet behalen van het 

minimumbedrag voor de financieringsaanvraag wordt het geld van de deelnemer zonder 

inhouding van kosten teruggestort op zijn bankrekening.  
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Artikel 24. Uitbetaling en opeisbaarheid  

Op voorwaarde van tijdige betaling door de geldlener zullen deelnemers rente en aflossing 

ontvangen conform het overeengekomen betaalschema.  

GreenFund Holland zal - voor zover zij als lasthebber/gevolmachtigde van  

deelnemer/schuldeiser kan optreden - al de vorderingen uit hoofde van de uit de  

leningsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen zo nodig opeisen en laten incasseren door 

middel van het inschakelen van een incasso-, deurwaarders- of advocatenkantoor.  

Indien GreenFund Holland in het kader van een door deelnemer/schuldeiser aan haar gegeven 

last/volmacht - om in belang en voor rekening van de deelnemer/schuldeiser de vorderingen op 

geldlener te incasseren - van de ter zake ingeschakelde raadslieden voorschotnota’s of andere 

nota’s ontvangt betreffende de kosten verbonden aan  

(buiten)gerechtelijke maatregelen, dan is deelnemer verplicht op eerste verzoek haar aandeel in 

deze nota’s binnen 14 (veertien) dagen na opgave daarvan aan GreenFund Holland te voldoen.  

Betalingen die GreenFund Holland ten behoeve van de schuldeiser/deelnemer rechtstreeks 

ontvangt van de geldlener of via de ingeschakelde raadslieden worden binnen 5 (vijf) werkdagen 

na ontvangst doorgestort naar de desbetreffende deelnemer.  

GreenFund Holland is gerechtigd de door haar ten behoeve van de schuldeiser/deelnemer 

gemaakte onkosten ter zake de (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen te verrekenen 

met de door haar ten behoeve van de schuldeiser/deelnemer ontvangen bedragen.  

GreenFund Holland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor renteverlies door 

mogelijke vertragingen tussen het incasseren van de aflossingstermijnen enerzijds en het 

doorbetalen van deze bedragen aan de deelnemers anderzijds, die ontstaan zijn door 

vertragingen in het betalingsverkeer tussen banken en/of storneringen en/of mogelijke 

verkeerde informatieverschaffing van geldleners en/of deelnemers.  

Artikel 25. Vergoeding van onkosten  

GreenFund Holland heeft recht op vergoeding van alle onkosten, die verbonden zijn aan de 

uitvoering van de last (waaronder begrepen de redelijke kosten verbonden aan het inschakelen 

van een gerechtsdeurwaarder of advocaat, zijnde kosten die deze raadslieden in en buiten rechte 

maken ter inning van de vorderingen van de deelnemer). Deelnemer dient deze onkosten op 

eerste verzoek te voldoen, waarbij - voor zover van toepassing - onkosten naar rato van het 

aandeel van de deelnemer in het totaal door de informele vereniging aan de geldlener 

uitgeleende bedrag in rekening worden gebracht. GreenFund Holland zal betrokken deelnemers 

echter te allen tijde op de hoogte brengen van aanstaande onkosten en zal indien nodig met 

deelnemers de dialoog aangaan omtrent de wenselijkheid van het nemen van dergelijke stappen.  
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GreenFund Holland zal zich in het kader van de gegeven last inspannen de aldus door deelnemer 

gemaakte (on)kosten - zoveel als rechtens mogelijk - te verhalen bij de geldlener.  

Artikel 26. Opzegging deelname in Project  

Opzegging door een deelnemer kan uitdrukkelijk niet plaatsvinden voor projecten waarin de 

deelnemer een deelname heeft gedaan en waarvoor een lening is verstrekt; voor deze projecten 

blijft het met de betrokken geldlener overeengekomen betaalschema onverkort van kracht. 

  

GreenFund Holland kan een deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen in de 

volgende gevallen:  

• bij niet-nakoming of niet-tijdige nakoming door de deelnemer van enige verplichting, 

welke krachtens de deelnemersovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden op 

hem/haar rust; en  

• bij faillissement van de deelnemer dan wel bij toepassing van de 

schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de deelnemer.  

  

Wanneer de deelnemer overlijdt tijdens de looptijd van een leningsovereenkomst waarbij hij/zij 

als schuldeiser betrokken is via een Informele Vereniging, zal GreenFund Holland het 

oorspronkelijke betaalschema aanhouden voor wat betreft de aflossing en rente. Mocht de 

uitbetaling niet meer kunnen geschieden via het opgegeven rekeningnummer, dan nemen wij 

contact op via de bij ons bekende gegevens (e-mail, post dan wel telefoon) om met de 

nabestaanden te bespreken aan wie GreenFund Holland de uitbetaling kan verrichten. Mocht dit 

niet leiden tot een passende oplossing, dan behoudt GreenFund Holland zich voor de 

deelnemersovereenkomst op te zeggen.  

  

Voor zover de deelnemer op het moment van opzegging lid is van een Informele Vereniging aan 

wie de Geldlener bedragen verschuldigd is - dan heeft de opzegging van deze 

leningsovereenkomst geen betrekking op de door de deelnemer aan GreenFund Holland gegeven 

last tot het verrichten van rechtshandelingen ter zake het innen van de vorderingen van deze 

Informele Vereniging (en haar leden) en het effectueren van de daarmee samenhangende 

rechten. Dat deel van de overeenkomst van lastgeving is niet opzegbaar, althans alleen 

opzegbaar indien alle leden van de desbetreffende Informele Vereniging de lastgeving tegelijk en 

tegen hetzelfde moment schriftelijk opzeggen. 

Artikel 27. Overeenkomst  

Ten behoeve van het formaliseren van de lening zal een leenovereenkomst worden opgesteld 

tussen de geldlener enerzijds en de Informele Vereniging anderzijds. De  

geldlener ondertekent deze leningsovereenkomst en datzelfde geldt voor de directie van  

GreenFund Holland, die deze handeling verricht uit naam van de bewuste Informele Vereniging. 

De leningsovereenkomst ziet toe op de nakoming van verplichtingen en zal worden voorzien van 

een betaalschema.  
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Individuele deelnemers zijn voorafgaand hieraan reeds de leenovereenkomst aangegaan met 

GreenFund Holland. Zowel de deelnemer als GreenFund Holland ondertekenen deze 

leenovereenkomst. Na het op de website van GreenFund Holland doorlopen van de procedure 

voor een deelname stuurt GreenFund Holland de desbetreffende deelnemer een bevestiging toe 

van de deelname met daarin opgenomen informatie over het bedrag, de looptijd, de rente en de 

aflossingswijze. 

Artikel 28. Toevertrouwd vermogen  

28.1 Maximaal particulier vermogen  

Particuliere deelnemers kunnen een door de AFM vastgesteld bedrag op enig moment aan 

uitstaand vermogen hebben ondergebracht via GreenFund Holland. GreenFund Holland brengt 

geen advies uit over de verschillende mogelijkheden waarop een rendement geoptimaliseerd 

kan worden, maar adviseert wel het geïnvesteerde vermogen over meerdere projecten te 

spreiden om de mogelijke uitval tot een minimum te beperken.  

Deelnamen vanuit een rechtspersoon zijn niet aan een maximum gebonden. De genoemde grens 

van een door den AFM vastgesteld bedrag geldt dus niet indien de deelname vanuit een 

rechtspersoon wordt gedaan.  

Artikel 29. Beëindiging Project  

Zowel GreenFund Holland als de geldlener kunnen op ieder moment voordat een 

leningsovereenkomst tot stand komt en om wat voor reden dan ook besluiten de samenwerking 

te beëindigen en het project van de website van GreenFund Holland af te halen. De deelnamen 

van deelnemers komen in een dergelijk geval direct te vervallen. GreenFund Holland en de 

geldlener brengen elkaar op de hoogte van de wens om te stoppen, wanneer een van beide 

partijen daar aanleiding toe ziet. Het is de verantwoordelijkheid van GreenFund Holland om 

deelnemers die een deelname in het desbetreffende project heb gedaan op de hoogte te stellen 

van het intrekken van het project. Er zal dan logischerwijs geen leningsovereenkomst tussen de 

geldlener en GreenFund Holland worden aangegaan en de deelnemers die een deelname hebben 

gedaan zullen dan ook niet worden gevraagd een betaling te doen.  

Artikel 30. Administratie  

De administratie van GreenFund Holland geldt als volledig bewijs van hetgeen een geldlener 

en/of GreenFund Holland aan de deelnemer is verschuldigd, behoudens tegenbewijs. GreenFund 

Holland gaat uit van een correcte aanlevering van persoonsgegevens en kan niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijk foutieve informatievoorziening. Geldleners 

en deelnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde 
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bescheiden. GreenFund Holland behoudt zich het recht voor om bij mogelijke malversaties of 

oplichting hiervan aangifte te doen bij Justitie.  

 

SLOTBEPALING  

Artikel 31. Rechts- en forumkeuze  

Op de rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden, de  

deelnemersovereenkomst en leningsovereenkomst voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing.  

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.  

 


