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Algemene voorwaarden  

Voordegroei B.V. 

 

 

1 Toepasselijkheid 

 

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle 

bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Voordegroei als 

financieringsplatform en een Geldvrager/Leningnemer en tussen Voordegroei en 

een Geldgever/Investeerder. Een rechtsverhouding tussen Voordegroei en een 

Geldvrager of Geldgever komt in ieder geval tot stand door registratie van de 

Geldvrager of Geldgever bij Voordegroei (ongeacht of Voordegroei die registratie 

accepteert) en bij de voorbereiding en/of deelname aan een Project door 

Leningnemer en Investeerder. Voorts wordt onder rechtsverhoudingen mede 

(maar niet uitsluitend) verstaan alle verbintenissen (zowel uit overeenkomst als uit 

de wet voortvloeiend), alle communicatie (schriftelijk, elektronisch en mondeling) 

en het gebruik van de Website.  

 

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen of voorwaarden 

van een ander dan Voordegroei wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

2 Definities 

 

2.1 In deze Algemene voorwaarden betekent (zowel in enkelvoud als in meervoud), 

tenzij uit de context anders voortvloeit: 

 

Account 

Geldvrager/Leningnemer 

Account 

Geldgever/Investeerder 

 

 

 

 

een persoonlijk account van de 

Geldvrager/Leningnemer in de portal, via de website 

van Voordegroei; 

een persoonlijk account (met de mogelijkheid tot 

het aanmaken van een profiel) van de 

Geldgever/Investeerder in de portal, via de 

website  van Voordegroei;  
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Algemene  voorwaarden 

 

deze algemene voorwaarden; 

 

BW het Nederlandse Burgerlijk Wetboek; 

 

Geldgever  

 

 

 

Geldleningsovereenkomst 

 

 

 

 

 

 

een ieder die zich heeft geregistreerd bij 

Voordegroei met de intentie om via Voordegroei 

in een bepaald Project te investeren;  

 

een overeenkomst van geldlening tussen een 

Investeerder en de Leningnemer betreffende een 

Project, inclusief de daarbij behorende bijlagen, 

waaronder een Zekerhedenovereenkomst indien 

van toepassing;  

Geldvrager een ieder die zich  heeft geregistreerd bij 

Voordegroei met de intentie om via Voordegroei 

een Project te laten financieren; 

 

Informatiememorandum het informatiememorandum dat de Leningnemer 

met toestemming van Voordegroei ter zake van 

een Project algemeen verkrijgbaar heeft gesteld, 

inclusief de daarbij behorende bijlagen; 

 

Investeerder 

 

 

 

 

 

 

Investeerders 

een Geldgever die na registratie is geaccepteerd 

door Voordegroei  en via Voordegroei investeert 

in een bepaald Project of de intentie daartoe 

heeft; 

 

de gezamenlijke investeerders (waarvan de 

individuele investeerder hierin is gedefinieerd als 

Investeerder)  in het desbetreffende Project;  
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Leningnemer 

 

 

 

Overeenkomst  

 

 

Overeenkomst Investeerder  

 

een Geldvrager die na registratie is geaccepteerd 

door Voordegroei en van de diensten van 

Voordegroei gebruik maakt of kan maken; 

 

Overeenkomst Investeerder/Overeenkomst 

Leningnemer; 

 

de rechtsverhouding tussen Voordegroei en de 

Investeerder, waarbij Voordegroei financiële 

diensten verleent en de Investeerder van deze 

diensten gebruikt maakt om aan een Leningnemer 

een geldlening te verstrekken, tevens inhoudende 

een onherroepelijke volmacht aan Voordegroei 

(met het recht van substitutie) om de 

Geldleningsovereenkomst namens de 

Investeerder te ondertekenen en waarvan deze 

Algemene voorwaarden onlosmakelijk onderdeel 

uitmaken; 

 

Overeenkomst Leningnemer 

 

 

 

 

 

 

 

Parallelle Verbintenis 

 

 

 

 

 

 

 

de rechtsverhouding  tussen Voordegroei en de 

Leningnemer, waarbij Voordegroei financiële 

diensten verleent en Leningnemer van deze 

diensten (inclusief Website) gebruikt maakt om 

van Investeerders geldleningen te ontvangen en 

waarvan deze Algemene voorwaarden 

onlosmakelijk onderdeel uitmaken; 

 

de overeenkomst tussen Leningnemer en Stichting 

Zekerheden waarbij Leningnemer aan de Stichting 

zekerheid stelt om al hetgeen te voldoen wat te 

eniger tijd door de Leningnemer jegens alle  

Investeerders,  ingevolge de  

Geldeenovereenkomsten verschuldigd is; 

 



DATUM: 15 januari 2023  
VERSIE: 4.0 
 

 
 
 

                   pagina 4 van 28 

Partijen 

 

Voordegroei en Geldvrager/Leningnemer en/of 

Voordegroei en Geldgever/Investeerder; 

 

Project een door de Leningnemer bepaald en door 

Voordegroei goedgekeurd doel waarvan het de 

bedoeling is dat het doel door Investeerders wordt 

gefinancierd; 

  

Stichtingen 

 

 

Stichting Beheer Derdengelden 

Voordegroei 

 

 

Stichting Zekerheden 

 

Stichting Beheer Derdengelden Voordegroei en 

Stichting Zekerheden; 

 

de Stichting Beheer Derdengelden Voordegroei, 

geregistreerd in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 63525380; 

 

de Stichting Zekerheden Voordegroei, 

geregistreerd in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 67885985, die zal 

optreden als zekerheidsagent; 

 

Totale Projectsom het totaalbedrag dat door de Leningnemer is 

vastgesteld om het Project mee te financieren 

door middel van het aangaan van 

Geldleningsovereenkomsten, zoals beschreven in 

het Informatiememorandum; 

 

Verplichting voor zover in een bepaald geval en/of op een 

bepaalde partij van toepassing, (i) alle besluiten 

(waaronder beschikkingen en beleidsregels) en 

voorschriften van een bestuursorgaan of 

overheidsorgaan (voor zover geen 

bestuursorgaan), (ii) alle uitspraken waarmee een 

geschil wordt of kan worden beslecht door bij de 

Wet ingestelde organen die met rechtspraak zijn 

belast of door andere organen die voor het doen 



DATUM: 15 januari 2023  
VERSIE: 4.0 
 

 
 
 

                   pagina 5 van 28 

van dergelijke uitspraken een grondslag in de Wet 

hebben (zoals arbitrage en uitspraken van 

geschillencommissies), (iii) alle interne regels 

(zoals statuten en reglementen), (iv) alle 

verbintenissen en andere verplichtingen, en (v) 

alle overige regels die vergelijkbaar zijn met het 

voorgaande, ongeacht de jurisdictie; 

 

Voordegroei Voordegroei B.V., statutair gevestigd te 

Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder nummer 

63175517, gebruiker van deze Algemene 

voorwaarden zoals bedoeld in artikel 6:231 BW, 

financiële dienstverlener; 

 

Website www.voordegroei.nl; 

 

Wet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zekerhedenovereenkomst  

voor zover in een bepaald geval en/of op een 

bepaalde Partij van toepassing, (i) alle 

internationale verdragen, (ii) Europese 

verordeningen en richtlijnen, voor zover die in 

Nederlandse wetgeving hadden moeten zijn 

geïmplementeerd, maar nog niet zijn 

geïmplementeerd, (iii) wetten en gedelegeerde 

regelgeving (waaronder AMvB’s en Ministeriële 

Regelingen), en (vi) alle overige regels die 

vergelijkbaar zijn met het voorgaande, ongeacht 

de jurisdictie; 

 

 

De door Voordegroei te bepalen zekerheid (zoals 

een recht van pand of hypotheek, borgtocht, 

garantie, achterstellingsovereenkomst etc.) die 

indien van toepassing door de Leningnemer ter 

zekerheid zal worden gesteld aan  de Investeerder 
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en/of aan Stichting Zekerheden op grond van een 

Parallelle Verbintenis, om al hetgeen te voldoen 

wat te eniger tijd door de Leningnemer jegens de 

Investeerder(s) ingevolge de 

Geldleenovereenkomsten en jegens Stichting 

Zekerheden onder de Parallelle Verbintenis 

verschuldigd is.   

 

 

3 Financieringsplatform Voordegroei 

 

3.1 Voordegroei exploiteert een online platform waarop Voordegroei aan 

Leningnemers de mogelijkheid kan bieden (zonder hiertoe verplicht te zijn) om 

geld te lenen voor een bepaald Project en aan Investeerders de mogelijkheid 

(zonder hiertoe verplicht te zijn) om geld uit te lenen voor een bepaald Project. 

Voordegroei heeft hierbij een bemiddelende rol.  

 

3.2 Voordegroei zal bij de uitvoering van de Geldleningsovereenkomst tussen 

Geldlener en Investeerder een faciliterende rol spelen. Deze rol is in de 

Geldleningsovereenkomst en in deze algemene voorwaarden neergelegd. De 

geldstromen tussen Leningnemer en Investeerder lopen via Stichting Beheer 

Derdengelden Voordegroei of via een andere door Voordegroei aangegeven wijze; 

 

3.3. Indien en voorzover van toepassing zal de Leningnemer ter zekerheid voor de 

volledige (terug)betaling van de geldlening en de rente zekerheid verschaffen 

overeenkomstig een Zekerhedenovereenkomst. Afhankelijk van de zekerheid die 

door Leningnemer zal worden gesteld, is het mogelijk dat er een Parallelle 

Verbintenis tot stand komt van de Leningnemer aan Stichting Zekerheden waarbij 

de Leningnemer zich verbindt  al hetgeen te voldoen wat te eniger tijd door de 

Leningnemer jegens alle Investeerders ingevolge de  Geldleenovereenkomsten 

verschuldigd is en aan Stichting Zekerheden op grond van de Parallelle Verbintenis, 

een en ander zoals nader bepaald en overeengekomen in de betreffende 

Zekerhedenovereenkomst.  
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3.4 Partijen verklaren over en weer jegens elkaar dat zij alle bedingen in deze 

Algemene voorwaarden redelijk en eerlijk vinden. Voor zover een 

Geldvrager/Leningnemer of Geldgever/Investeerder dat niet vindt, dient het 

gebruik van de diensten van Voordegroei onmiddellijk te worden gestaakt. 

 

4 Registratie, acceptatie en (aanmaken) Account  

 

4.1 Indien een Geldvrager/Geldgever een Account wenst aan te maken, dient de 

Geldvrager/Geldgever daartoe door middel van het indienen van een 

contactformulier/registratie via de portal op de Website een verzoek te doen bij 

Voordegroei. Na ontvangst van een  contactformulier/verzoek tot registratie heeft 

Voordegroei het recht (maar is hiertoe niet verplicht) om onderzoek te verrichten 

naar de Geldvrager/Geldgever om voorwaarden te verbinden aan het openen van 

een Account. 

 

4.2 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, verklaart 

en garandeert de Geldvrager jegens Voordegroei dat: 

 

4.2.1 de Geldvrager handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en 

bestaat ten minste 2 (twee) jaar; 

4.2.2 de Geldvrager bevoegd is om de Overeenkomst aan te gaan en na te 

komen; 

4.2.3 de Geldvrager op geen enkele wijze (zoals uit hoofde van een Wet of 

Verplichting) wordt beperkt tot het aangaan en/of deugdelijk nakomen 

van de Overeenkomst; en 

4.2.4 indien de Geldvrager een rechtspersoon is, alle relevante organen van 

de Geldvrager alle besluiten rechtsgeldig hebben genomen die vereist 

zijn om alle verplichtingen jegens Voordegroei aan te gaan en deugdelijk 

na te komen. 

 

4.3 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, verklaart 

en garandeert de Geldgever  jegens Voordegroei dat: 

 

4.3.1 de Geldgever 18 jaar of ouder is; 
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4.3.2 de Geldgever bevoegd is om de Overeenkomst aan te gaan en na te 

komen; en 

4.3.3 de Geldgever op geen enkele wijze (zoals uit hoofde van een Wet of 

Verplichting) wordt beperkt tot het aangaan en/of deugdelijk nakomen 

van de Overeenkomst. 

 

4.4  Een Geldvrager/Geldgever is verplicht om aan Voordegroei alle medewerking te 

verlenen en informatie (waaronder voor zover relevant persoonsgegevens) te 

verstrekken voor het uitvoeren van het onderzoek. Voordegroei is gerechtigd om 

van documenten, in het kader van het onderzoek, kopieën te maken, en de 

gegevens te registeren en te bewaren. Het is Voordegroei toegestaan om deze 

informatie en/of de resultaten van het onderzoek te delen met derden voor zover 

noodzakelijk of wenselijk in verband met een overeenkomst tussen Voordegroei 

en de derde. Voordegroei zal hierbij de regels zoals neergelegd in de AVG 

(Algemene verordening persoonsgegevens) in acht nemen.  

 

4.5 Voordegroei is nimmer verplicht om een Account te openen of om een 

Geldvrager/Geldgever te accepteren. Na acceptatie door Voordegroei wordt de 

Geldvrager met Leningnemer en de Geldgever met Investeerder aangeduid.  

 

4.6 Indien een Account is aangemaakt heeft Voordegroei te allen tijde het recht om 

een Account om wat voor reden dan ook te blokkeren, aan te passen, te 

verwijderen of iets anders te doen dat invloed heeft op een Account, steeds zonder 

dat de toestemming, goedkeuring of medewerking van de 

Leningnemer/Investeerder is vereist, en steeds zonder dat Voordegroei tot enige 

schadevergoeding, compensatie of andere genoegdoening jegens de 

desbetreffende Leningnemer/Investeerder is gehouden. De Leningnemer/ 

Investeerder  gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord. Mocht echter de medewerking 

van de Leningnemer/Investeerder op enigerlei wijze zijn vereist, dan zal de 

Leningnemer/Investeerder een dergelijke medewerking steeds op eerste verzoek 

van Voordegroei verlenen. Indien Voordegroei overgaat tot het blokkeren, 

aanpassen, verwijderen van of anderzijds invloed uitoefenen op een Account, zal 

Voordegroei daarvoor een reden geven aan de desbetreffende 

Leningnemer/Investeerder voor zover dat Voordegroei is toegestaan op grond van 

de Wet. 
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5 Verklaringen Leningnemer en Investeerder 

 

5.1 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, verklaart 

en garandeert de Leningnemer/Investeerder, zolang er een rechtsbetrekking 

bestaat tussen de Leningnemer of Investeerder en Voordegroei, het volgende: 

 

5.1.1 de Leningnemer/Investeerder heeft Voordegroei geen onjuiste en/of 

misleidende informatie verschaft en zal Voordegroei geen onjuiste en/of 

misleidende informatie verschaffen (onder misleidende informatie 

wordt tevens verstaan een misleidende omissie als bedoeld in artikel 

6:193d BW, waarbij “gemiddelde consument” moet worden gelezen als 

Voordegroei); 

5.1.2 de Leningnemer/Investeerder houdt zijn contactgegevens en overige 

Accountgegevens altijd correct en actueel; 

5.1.3 de Leningnemer/Investeerder houdt zich in zijn relatie tot Voordegroei 

altijd aan alle Wetten en Verplichtingen en zal geen actie ondernemen 

die schadelijk is voor Voordegroei, de reputatie van Voordegroei, of de 

integriteit van het financiële stelsel als geheel; 

5.1.4 de Leningnemer/Investeerder neemt jegens Voordegroei de nodige 

zorgvuldigheid in acht; 

5.1.5 de Leningnemer/Investeerder stelt Voordegroei in staat om de op 

Voordegroei rustende rechten en verplichtingen uit de Wet en uit de 

Geldleningsovereenkomst uit te (kunnen) oefenen en na te (kunnen) 

komen; en 

5.1.6 de Leningnemer/Investeerder bezoekt periodiek de Website met het 

doel om wijzigingen in deze algemene voorwaarden te raadplegen. 

 

5.2 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, verklaart 

en garandeert de Leningnemer, zolang er een rechtsbetrekking bestaat tussen de 

Leningnemer en Voordegroei, het volgende: 

 

5.2.1 de Leningnemer handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en 

bestaat ten minste 2 (twee) jaar; 

5.2.2 de Leningnemer is bevoegd om de Overeenkomst aan te gaan en na te 

komen;  
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5.2.3 indien de Leningnemer een rechtspersoon is, alle relevante organen van 

de Leningnemer alle besluiten rechtsgeldig hebben genomen die vereist 

zijn om alle verplichtingen jegens Voordegroei aan te gaan en deugdelijk 

na te komen; 

5.2.4. de Leningnemer op geen enkele wijze (zoals uit hoofde van een Wet of 

Verplichting) wordt beperkt tot het aangaan en/of deugdelijk nakomen 

van de Overeenkomst. 

 

5.3 Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene voorwaarden is bepaald, verklaart 

en garandeert de Investeerder, zolang er een rechtsbetrekking bestaat tussen de 

Investeerder en Voordegroei, het volgende: 

 

5.3.1 de Investeerder heeft voldoende kennis van en ervaring met investeren 

en het uitlenen van geld, en is zich terdege bewust van en heeft 

voldoende inzicht in de risico’s en gevolgen (waaronder fiscale, 

administratieve, juridische en financiële gevolgen) die verbonden zijn 

aan investeren en het uitlenen van geld (waaronder dat het uitgeleende 

geld niet of niet geheel wordt terugbetaald) en aanvaardt deze risico’s 

en gevolgen uitdrukkelijk; 

5.3.2 de Investeerder heeft zich laten bijstaan door een deskundige, in ieder 

geval (i) indien de Investeerder informatie van Voordegroei of een 

Leningnemer niet of niet voldoende begrijpt en (ii) om de Investeerder 

voldoende inzicht te geven in de risico’s en gevolgen (waaronder fiscale, 

administratieve, juridische en financiële gevolgen) die verbonden zijn 

aan investeren in Projecten en het uitlenen van geld (waaronder dat het 

uitgeleende geld niet of niet geheel wordt terugbetaald) en de 

Investeerder aanvaardt deze risico’s en gevolgen uitdrukkelijk; 

5.3.3 de Investeerder heeft deugdelijk kennis genomen van het 

Informatiememorandum alvorens te investeren in een Project, en 

begrijpt de inhoud daarvan volledig; 

5.3.4 de Investeerder heeft deugdelijk kennis genomen van de 

Geldleningsovereenkomst alvorens te investeren in een Project, en 

begrijpt de inhoud daarvan volledig; 

 

6 Financiering/Investering 
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6.1 Voordegroei heeft het recht om aan een Leningnemer/Investeerder een online 

platform aan te bieden en in stand te houden teneinde de Leningnemer in staat te 

stellen om binnen een bepaalde tijd een bepaald Project te laten financieren door 

Investeerders en een Investeerder in staat te stellen te investeren in één of 

meerdere Projecten onder de voorwaarden van de Overeenkomst, de 

Geldleningsovereenkomst en de onder 6.2 bedoelde voorwaarden van 

Voordegroei. Ter vermijding van misverstand wordt hiermee bedoeld geld lenen, 

respectievelijk geld uitlenen, tenzij Voordegroei in overeenstemming met de 

Leningnemer ter zake een bepaald Project uitdrukkelijk schriftelijk, elektronisch 

en/of via de portal op de Website anders heeft bepaald. 

 

6.2 Voordegroei heeft het recht om eisen te stellen en voorwaarden te verbinden aan 

een Leningnemer/Investeerder, een Project en/of de wijze waarop een Project 

wordt gefinancierd, waaronder het aangaan van de Geldleningsovereenkomst en 

Zekerhedenovereenkomst. Door een Project via Voordegroei te laten financieren, 

gaat een Leningnemer onherroepelijk akkoord met die eisen en voorwaarden, 

waaronder de voorwaarden in de Overeenkomst en de Geldleningsovereenkomst. 

Hetzelfde geldt voor de Investeerder die via Voordegroei in een Project gaat 

investeren.  

 

6.3 Een Project van een Leningnemer zal uitsluitend via Voordegroei worden 

gefinancierd en de Leningnemer zal al het redelijke doen (nalaten daaronder 

begrepen) om het Project volledig via Voordegroei te laten financieren. Een 

Investeerder zal uitsluitend via Voordegroei in een Project investeren. Iedere 

Leningnemer/Investeerder aanvaardt uitdrukkelijk dat Voordegroei uitsluitend 

een bemiddelende rol heeft en op geen enkele wijze verantwoordelijk of 

aansprakelijk is voor het al dan niet tijdig behalen van de Totale Projectsom of het 

al dan niet nakomen van afspraken die ter zake een Project zijn gemaakt 

(waaronder uit hoofde van Geldleningsovereenkomsten of andere afspraken 

tussen of verplichtingen van Investeerders en Leningnemers). 

 

6.4 De Leningnemer/Investeerder gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle 

betalingen die verband houden met een Project, zoals een investering door een 

Investeerder en aflossingen en rentebetalingen door de Leningnemer, verlopen op 

een door Voordegroei aangegeven wijze. Het is de Leningnemer niet toegestaan 
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om gelden die verband houden met een Project (in welke vorm dan ook) 

rechtstreeks aan een Investeerder te betalen. Ook de Investeerder is het niet 

toegestaan om gelden die verband houden met een Project (in welke vorm dan 

ook) rechtstreeks aan een Leningnemer te betalen.  

 

6.5 Een Leningnemer/Investeerder dient zich ook ten aanzien van betalingen te 

houden aan de voorwaarden en instructies van Voordegroei. Indien een 

Leningnemer of Investeerder zich niet houdt aan de instructies van Voordegroei, is 

Voordegroei niet aansprakelijk, waaronder in ieder geval niet voor (i) het niet, 

onjuist of niet tijdig verwerken van een betaling, (ii) verlies van gelden, of (iii) door 

de Leningnemer/Investeerder geleden of te lijden schade of ander nadeel. 

Eveneens is Voordegroei niet aansprakelijk indien een Leningnemer/Investeerder 

zich ten aanzien van betalingen niet houdt aan de voorwaarden en instructies van 

Voordegroei. 

 

6.6 Voordegroei heeft te allen tijde het recht om een betaling wegens gegronde 

redenen te weigeren of niet uit te voeren, zonder dat de toestemming, 

goedkeuring of medewerking van de Leningnemer/Investeerder is vereist, en 

zonder dat Voordegroei tot enige schadevergoeding, compensatie of andere 

genoegdoening jegens de desbetreffende Leningnemer/Investeerder is gehouden. 

Een gegronde reden is bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) misbruik, fraude of het 

niet voldoen aan een Wet of Verplichting. De Leningnemer/Investeerder gaat 

hiermee uitdrukkelijk akkoord. Mocht echter de medewerking van de 

Leningnemer/Investeerder op enigerlei wijze zijn vereist, dan zal de 

Leningnemer/Investeerder een dergelijke medewerking steeds op eerste verzoek 

van Voordegroei verlenen. Indien Voordegroei overgaat tot het weigeren of niet 

uitvoeren van een betaling, zal Voordegroei daarvoor een reden geven aan de 

desbetreffende Leningnemer/Investeerder voor zover dat Voordegroei is 

toegestaan op grond van de Wet. 

 

6.7 Over gelden die door Voordegroei of een door Voordegroei aangewezen derde op 

enig moment worden gehouden wordt aan de Leningnemer/Investeerder geen 

rente vergoed of enige andere vergoeding voldaan. 

 

6.8 Voordegroei heeft het recht om het al dan niet uitoefenen van een bepaald recht 

uit hoofde van een Geldleningsovereenkomst (waaronder het al dan niet geven van 
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een bepaalde toestemming of goedkeuring) te laten afhangen van de kennelijke 

wil van de meerderheid van de Investeerders in een bepaald Project. In een 

dergelijk geval zal Voordegroei de kwestie schriftelijk, elektronisch en/of via de 

Website voorleggen aan de Investeerders in dat Project. Voordegroei zal de 

kennelijke wil van de meerderheid volgen. Voordegroei heeft het recht om de wil 

van Investeerders die niet reageren in te vullen op een wijze die Voordegroei 

goeddunkt. De Leningnemer/Investeerder aanvaardt de voorgaande gang van 

zaken, met inbegrip van de gevolgen daarvan, uitdrukkelijk. 

 

7 Zekerheden 

 

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Geldleenovereenkomst is 

Leningnemer verplicht voldoende zekerheid te (blijven) stellen voor de betaling 

van al hetgeen Leningnemer op enig moment aan enig Investeerder in het Project 

verschuldigd zal zijn. Hiertoe zal Leningnemer een Zekerhedenovereenkomst 

sluiten.   Indien  een gestelde zekerheid naar het oordeel van Stichting Zekerheden 

onvoldoende  is of is geworden, is Leningnemer verplicht die zekerheid op eerste 

verzoek van Stichting Zekerheden in samenspraak met Voordegroei t.b.v. de 

Investeerder aan te vullen of vervangende zekerheidsrechten te verstrekken, in 

een vorm en omvang als door Voordegroei verlangd. Leningnemer is verplicht op 

eerste verzoek van Voordegroei alle door Leninggever gevraagde informatie ter 

zake de aan Investeerder en/of Stichting zekerheden verstrekte zekerheid tijdig en 

compleet aan te leveren. De dekking wordt bepaald aan de hand van onderstaande 

tabel: 
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8 Vergoeding en kosten 

 

8.1 Voordegroei heeft het recht om de volgende vergoedingen in rekening te brengen 

bij een Leningnemer en een Leningnemer gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord: 

 

8.1.1 een eenmalig bedrag van EUR 2.500 (zegge: vijfentwintighonderd Euro) 

zodra een Geldvrager een door Voordegroei offerte heeft ondertekend 

en uiteindelijk geen gebruik maakt van hetgeen in de offerte is 

overeengekomen; 

8.1.2 een bedrag (per Project) gelijk aan 1,50% van de totale financiering van 

een Project zodra de Totale Projectsom is behaald; en 

8.1.3 een bedrag (per Project) gelijk aan 1,20% van de uitstaande 

verplichtingen van de Leningnemer uit hoofde van een gefinancierd 

Project per kalenderjaar. 

8.1.4 Voordegroei behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, extra 

kosten in rekening te brengen aan de Leningnemer indien extra 

monitoring noodzakelijk is. Deze kosten zijn uitsluitend ter dekking van 

de extra werkzaamheden die verricht worden. 

 

8.2 Voordegroei heeft het recht om de volgende vergoeding in rekening te brengen bij 

een Investeerder en een Investeerder gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord: 

Type Dekking Waardebepaling

Onroerend goed 75% Taxatierapport vereist

Persoonlijke garantie 90% Enkel verpande deposito's, effecten en onroerend goed

Debiteuren 70% Enkel debiteuren < 90 dagen

Transport 50% Dagwaarde, gebaseerd op jaarrekening. Aankoopbewijs vereist

Machines/ Arbeidsmiddelen 30% Dagwaarde, gebaseerd op jaarrekening. Aankoopbewijs vereist

Op maatgemaakte machines uitgezonderd

Voorraad 30% Enkel voorraad < 90 dagen

Inventaris 30% Dagwaarde, gebaseerd op jaarrekening. Aankoopbewijs vereist

Intellectueel eigendom 0%

Aandelen 0%

Overig 0%
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8.2.1  een maandbedrag per investering in een Project gelijk aan 0,08 % van het 

 Investeringsbedrag, verminderd met het bedrag dat reeds op de investering is     

 afgelost. Deze kosten worden maandelijks verrekend met de termijnbetaling. 

 Voordegroei kan hier zelfstandig van afwijken  

 

8.3 Indien de vergoedingen niet worden verrekend overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 17.1, worden de vergoedingen in de maand nadat zij verschuldigd zijn 

geworden bij de Geldvrager/Leningnemer en/of Investeerder in rekening gebracht. 

Alle vergoedingen worden, voor zover wettelijk vereist, vermeerderd met BTW. 

Voordegroei is gerechtigd om een vergoeding periodiek te herzien. Een dergelijke 

herziening zal Voordegroei schriftelijk of elektronisch mededelen aan de 

Leningnemer en Investeerder. 

 

8.4 Vergoedingen die in rekening zijn gebracht bij de Leningnemer/Investeerder, 

moeten binnen 14 (veertien) dagen volledig zijn betaald. Na het verstrijken van 

deze termijn is de Leningnemer of Investeerder van rechtswege in verzuim. 

 

8.5 Blijft tijdige betaling van een vergoeding uit, dan is: 

 

8.5.1 de Leningnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan Voordegroei.  

Een vaste boete van EUR 1.000 wordt in rekening gebracht vanaf de derde werkdag 

na de vervaldatum. Voordegroei stuurt een sommatie op de dag van de gemiste 

betaling en brengt EUR 500 in rekening voor elke sommatie.  De vergoeding voor 

sommaties bedraagt maximaal EUR 2.500 per maand. Alle kosten die verband 

houden met de gerechtelijke invordering van niet tijdig betaalde komen voor 

rekening van de Leningnemer, waaronder ook de volledige kosten van 

rechtsbijstand. 

 

8.6 Indien Voordegroei/Stichting Zekerheden wordt betrokken bij een (conservatoir of 

executoriaal) beslag, geschil of procedure tussen een Leningnemer en een 

Investeerder of een derde, dan zal de Leningnemer de daaruit voor 

Voordegroei/Stichting Zekerheden voortvloeiende kosten (zoals kosten van 

rechtsbijstand) volledig aan Stichting Zekerheden/Voordegroei vergoeden op 

eerste verzoek daartoe. Indien er uitwinning van zekerheden als bedoeld in de 

Zekerhedenovereenkomst heeft plaatsgevonden dan zal al hetgeen dat in dat 
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kader wordt verkregen eerst worden verrekend met de kosten die zijn gemaakt ter 

bescherming, bewaring of handhaving van haar rechten in verband met de 

uitwinning van voornoemde zekerheden en pas daarna met al hetgeen de 

Leningnemer verschuldigd is uit hoofde van iedere Geldleenovereenkomst;   

  

 

9 Mededelingsplicht Leningnemer en Investeerder 

 

9.1 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, zal de 

Leningnemer/Investeerder Voordegroei onmiddellijk schriftelijk of elektronisch in 

kennis stellen van alle feiten en omstandigheden die voor Voordegroei en/of een 

Investeerder en/of Leningnemer van belang zijn of kunnen zijn, waaronder: 

 

9.1.1 de Leningnemer/Investeerder komt een verplichting uit de 

Geldleningsovereenkomst niet na (waaronder als gevolg van overmacht 

of een andere niet aan de Leningnemer toe te rekenen omstandigheid); 

9.1.2 de Leningnemer/Investeerder constateert een onjuistheid, fout, omissie 

of misleidende mededeling in het Informatiememorandum; 

9.1.3 een verklaring zoals bedoeld onder artikel 5.1.1, 5.1.4, 5.1.5 of 5.1.6 

wordt onjuist; 

9.1.4 de Leningnemer/Investeerder heeft een klacht betreffende Voordegroei 

of constateert een onjuistheid in een door Voordegroei geleverde 

dienst; 

9.1.5 de veiligheid van het Account van de Leningnemer/Investeerder is in 

gevaar gebracht, waaronder mede (maar niet uitsluitend) wordt 

verstaan dat een ander in bezit is gekomen van het wachtwoord of dat 

een ander zich toegang heeft verleend tot dat Account; 

9.1.6 enige wijziging van de contactgegevens en overige Accountgegevens van 

de Leningnemer/Investeerder;  

9.1.7 de Leningnemer/Investeerder begrijpt informatie van Voordegroei niet 

of niet voldoende; 

9.1.8 er is ten laste van of onder de Leningnemer conservatoir of executoriaal 

beslag gelegd; 
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9.1.9 een lid van het bestuur van de Leningnemer wordt benoemd, treedt af, 

wordt geschorst of wordt ontslagen, of er treedt een andere wijziging 

op ten aanzien van het bestuur of een bestuurslid van de Leningnemer; 

9.1.10 er treedt op enigerlei wijze – direct of indirect – een wijziging op in de 

houders van aandelen, de aandelen en/of het aantal aandelen in het 

aandelenkapitaal van de Leningnemer en/of de directe of indirecte 

zeggenschap over de Leningnemer; 

9.1.11 er doet zich een wijziging voor in de juridische structuur van de 

Leningnemer, zoals een omzetting als bedoeld in artikel 2:18 BW; 

9.1.12 de Leningnemer is opgehouden te bestaan of ontbonden; 

9.1.13 de Leningnemer verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te 

betalen, de Leningnemer wordt in staat van faillissement verklaard, ten 

aanzien van de Leningnemer wordt surseance van betaling (al dan niet 

voorlopig) verleend, ten aanzien van de Leningnemer doet zich een 

geval voor als bedoeld in artikel 2:22 of 2:22a BW, of ten aanzien van de 

Leningnemer wordt een soortgelijke maatregel genomen; 

9.1.14 de Leningnemer is betrokken bij een fusie of splitsing of de rechten of 

verplichtingen van de Leningnemer uit hoofde van de 

Geldleningsovereenkomst gaan onder algemene of bijzondere titel over 

op een derde; 

9.1.15 de Leningnemer, een orgaan van de Leningnemer of een afzonderlijk lid 

van een orgaan van de Leningnemer doet een mededeling zoals bedoeld 

in artikel 36 lid 2 van de Invorderingswet 1990 of artikel 23 lid 2 Wet 

verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000; 

9.1.16 een aanmerkelijk deel van de onderneming van de Leningnemer gaat op 

enigerlei wijze over op een derde; 

9.1.17 de Leningnemer verplaatst zich of haar onderneming juridisch en/of 

feitelijk buiten Nederland; en 

9.1.18 de Investeerder is overleden (indien de Investeerder een natuurlijk 

persoon is) of de Investeerder is opgehouden te bestaan of ontbonden 

(indien de Investeerder een personenvennootschap of rechtspersoon 

is); 

9.1.19 alle overige informatie die voor Voordegroei en/of een 

Leningnemer/Investeerder van belang is of kan zijn. 
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9.2 De informatieplicht als bedoeld in artikel 9.1 geldt vanaf het moment dat een feit 

of omstandigheid redelijkerwijs voorzienbaar is voor de Leningnemer/Investeerder 

en voorts periodiek, teneinde Voordegroei schriftelijk te informeren omtrent de 

voortgang, eventuele wijzigingen en de afhandeling. De informatieplicht als 

bedoeld in artikel 9.1 geldt ook (voor zover relevant) ten behoeve van Stichting 

Zekerheden indien er een Zekerhedenovereenkomst is gesloten.  

 

10 Waarschuwing risico’s 

 

10.1 Ingeval van een fout of storing in de administratie of de systemen van Voordegroei, 

aan het internet, of bij een derde die door Voordegroei wordt gebruikt in de 

uitoefening van haar werkzaamheden, bestaat het risico dat betalingen onjuist of 

niet tijdig worden uitgevoerd. Ditzelfde geldt indien een onbevoegde derde zich 

toegang verschaft tot de administratie of de systemen van Voordegroei en/of een 

Account. 

 

10.2 Aan investeren of het uitlenen van geld via Voordegroei zijn risico’s verbonden, 

waaronder het risico dat de investering of het uitgeleende geld niet of niet geheel 

wordt terugbetaald. 

 

11 Administratie 

 

11.1 Tegenover een Leningnemer/Investeerder strekt een uittreksel uit de 

administratie van Voordegroei en/of de Stichtingen tot volledig bewijs, behoudens 

door de Leningnemer/Investeerder schriftelijk geleverd tegenbewijs. Voordegroei 

is niet verplicht om administratie langer te bewaren dan de wettelijke 

bewaartermijnen. 

 

11.2 Als datum van verzending van (al dan niet elektronische) correspondentie, 

bevestigingen, of andere informatie van Voordegroei aan een Leningnemer/ 

Investeerder geldt de datum van verzending zoals die blijkt uit de administratie van 

Voordegroei. 

 

12 Controle, Veiligheid & Beveiliging 
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12.1 De Leningnemer/Investeerder houdt zijn Account en zijn Accountgegevens altijd 

geheim voor anderen en zal zorgvuldig omgaan met zijn Account en 

Accountgegevens. Dit betekent in ieder geval (maar niet uitsluitend) dat de 

Leningnemer/Investeerder (i) zijn wachtwoord niet deelt met anderen, (ii) zijn 

Accountgegevens zorgvuldig bewaart, (iii) niemand anders toegang verleent tot 

zijn Account en (iv) niets doet dat de beveiliging en veiligheid van zijn Account kan 

schaden. 

 

12.2 De Leningnemer/Investeerder staat er jegens Voordegroei voor in dat de 

Leningnemer/Investeerder beschikt over een goed werkende en veilige: 

 

12.2.1 internetverbinding; 

12.2.2 computer, tablet of smartphone en/of ander apparaat waarmee 

verbinding wordt gemaakt met Voordegroei en/of de Website, die 

tevens is voorzien van de meest recente middelen tegen indringers, 

virussen, spam en overige ongewenste activiteiten die de veiligheid in 

gevaar kunnen brengen; en 

12.2.3 e-mail account waar uitsluitend de Leningnemer/Investeerder toegang 

toe heeft en via welk e-mail account de eventuele e-mailberichten van 

Voordegroei onbelemmerd kunnen worden ontvangen. 

 

12.3 De Leningnemer/Investeerder is verplicht om zijn Account regelmatig te 

controleren. De Leningnemer is tevens verplicht om alle betalingen en 

verplichtingen aan Investeerders in verband met een Project te controleren zo 

spoedig mogelijk nadat deze zijn uitgevoerd of hadden moeten zijn uitgevoerd. 

Dezelfde verplichting geldt voor de Investeerder ten aanzien van alle betalingen en 

verplichtingen van een Leningnemer.  

 

13 Aansprakelijkheid en Schade 

 

13.1 In afwijking van artikel 6:89 BW en onverminderd het elders in deze algemene 

voorwaarden bepaalde, is Voordegroei in ieder geval niet aansprakelijk voor 

verlies, schade of ander nadeel, indien de Leningnemer/Investeerder Voordegroei 

niet binnen 30 (dertig) dagen nadat het verlies, schade of ander nadeel zich heeft 
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voorgedaan schriftelijk of langs elektronische weg in kennis heeft gesteld van dat 

verlies, schade of ander nadeel. 

 

13.2 De Leningnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de stipte 

nakoming van de Geldleningsovereenkomst en alle overige verplichtingen van de 

Leningnemer jegens Investeerders. Voor Investeerders geldt hetzelfde jegens de 

Leningnemer. Voordegroei is niet aansprakelijk voor verlies, schade of ander 

nadeel voortvloeiend uit of verband houdende met de nakoming of (gehele of 

gedeeltelijk) niet, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming door de 

Leningnemer/Investeerder van de Geldleningsovereenkomst of deze algemene 

voorwaarden. 

 

13.3 Voordegroei is niet aansprakelijk voor Investeerders/Leningnemers, de wijze 

waarop een Investeerder/Leningnemer zijn rechten uitoefent (of niet uitoefent) of 

verplichtingen nakomt (of niet nakomt) en alle overige handelingen en 

gedragingen van een Investeerder/Leningnemer. 

 

13.4 Voordegroei is niet aansprakelijk voor derden (waaronder, maar niet uitsluitend, 

betaaldienstverleners, website hosts, IT of ICT aanbieders, Investeerders, of door 

de Leningnemer/Investeerder ingeschakelde derden), alsmede voor de wijze 

waarop zij handelingen verrichten, werkzaamheden uitvoeren of verbintenissen 

nakomen (of juist niet of gebrekkig verrichten, uitvoeren of nakomen). Dit houdt 

mede (maar niet uitsluitend) in dat Voordegroei niet aansprakelijk is indien een 

betaling niet kan worden uitgevoerd of onjuist wordt uitgevoerd door een storing 

die niet is veroorzaakt door Voordegroei. 

 

13.5 Voordegroei is niet aansprakelijk voor immateriële schade of indirecte schade, 

zoals gevolgschade bestaande uit gederfde omzet en/of winst, gemiste 

besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade. Enige 

aansprakelijkheid van Voordegroei jegens een Leningnemer is beperkt tot hetgeen 

door Voordegroei van de Leningnemer is ontvangen uit hoofde van artikel 8.1 per 

jaar en ten aanzien van de Investeerder uit hoofde van artikel 8.2 per jaar. 

 

13.6 Dit artikel 13 (‘Aansprakelijkheid en Schade’) strekt mede ten behoeve van de 

Stichtingen en ieder van de Stichtingen kan zich jegens de 

Leningnemer/Investeerder rechtsgeldig beroepen op alle bedingen in artikel 13 
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van deze algemene voorwaarden als ware ‘Voordegroei’ in dit artikel 13 vervangen 

door de respectievelijke Stichting. 

 

14 Volmacht en Medewerking 

 

14.1 Iedere Leningnemer/Investeerder verleent hierbij aan Voordegroei een 

onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht om alle rechtshandelingen te 

verrichten die in het kader van een deugdelijke nakoming door de respectievelijke 

Leningnemer/Investeerder van de Overeenkomst noodzakelijk of wenselijk zijn. De 

Leningnemer en Investeerder doet afstand van zijn rechten onder artikel 3:68 BW. 

Iedere Leningnemer en Investeerder verleent Voordegroei hierbij onherroepelijke 

toestemming om alle feitelijke handelingen te verrichten die in het kader van een 

deugdelijke nakoming door de respectievelijke Leningnemer van de Overeenkomst 

noodzakelijk of wenselijk zijn. Hierbij wordt door Leningnemer/Investeerder aan 

Voordegroei de bevoegdheid toegekend om namens Leningnemer/Investeerder in 

de relatie tussen Leningnemer en Investeerder bij de uitvoering van de 

Geldleenovereenkomst en Zekerhedenovereenkomst afwijkende afspraken te 

maken, waarbij Voordegroei de belangen van zowel Leningnemer als Investeerder 

in acht neemt.  

 

14.2 Iedere Leningnemer/Investeerder zal alle vereiste en door Voordegroei gewenste 

medewerking verlenen teneinde de verplichtingen jegens Voordegroei uit hoofde 

van de Overeenkomst deugdelijk na te komen. 

 

14.3 Iedere Leningnemer/Investeerder zal alle verdere akten, overeenkomsten en 

documenten ondertekenen, aangaan en/of uitvoeren, en alle andere handelingen 

verrichten en dingen doen die redelijkerwijs nodig of bevorderlijk (kunnen) zijn 

teneinde de bepalingen uit de Overeenkomst en de bedoelingen van de partijen 

daarbij deugdelijk na te komen. De Investeerder geeft Voordegroei hierbij een 

onherroepelijke volmacht (met het recht van substitutie) om de 

Geldleningsovereenkomst namens de Investeerder, al dan niet op elektronische 

wijze, te ondertekenen. Ter vermijding van misverstand is Voordegroei niet 

verplicht om van deze volmacht gebruik te maken en komt een 

Geldleningsovereenkomst ook met de Investeerder tot stand door ondertekening 

door  de Investeerder zelf.   
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15 Communicatie 

 

15.1 Alle correspondentie, mededelingen en kennisgevingen tussen Voordegroei en een 

Leningnemer/Investeerder zullen plaatsvinden via de portal op de Website en/of 

aan de adressen of, indien het communicatie via elektronische weg betreft, de e-

mailadressen die van tijd tot tijd bekend zijn bij Voordegroei respectievelijk de 

Leningnemer en Investeerder. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig 

doorgeven van wijzigingen in contactgegevens. Een Leningnemer/Investeerder kan 

de contactgegevens van Voordegroei raadplegen op de portal op de Website. 

 

15.2 Alle correspondentie, mededelingen en kennisgevingen tussen de Stichtingen en 

een Leningnemer/Investeerder zullen plaatsvinden aan de adressen of, indien het 

communicatie via elektronische weg betreft, de e-mailadressen van deze 

Stichtingen die van tijd tot tijd bekend zijn bij Voordegroei respectievelijk de 

Leningnemer/Investeerder. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig 

doorgeven van wijzigingen in contactgegevens. 

 

16 Looptijd 

 

16.1 De Overeenkomst gaat in vanaf het moment dat een Geldvrager/Geldgever een 

zich registreert bij Voordegroei en heeft een onbepaalde looptijd. 

 

16.2 Behoudens gedurende de looptijd van een Project, waaronder de looptijd van alle 

Geldleningsovereenkomsten betreffende een Project, hebben Leningnemer en 

Voordegroei het recht om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, mits met een 

daartoe strekkende schriftelijke of elektronische kennisgeving aan de andere partij 

en met inachtneming van de geldende opzegtermijn en daarbij horende kosten. 

 

16.3  Behoudens gedurende de looptijd van een Project waarin een Investeerder heeft 

geïnvesteerd, waaronder de looptijd van alle Geldleningsovereenkomsten 

betreffende een Project waarin een Investeerder heeft geïnvesteerd, hebben 

Investeerder en Voordegroei het recht om de Overeenkomst tussentijds op te 

zeggen, mits met een daartoe strekkende schriftelijke of elektronische 
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kennisgeving aan de andere partij en met inachtneming van een opzegtermijn van 

10 (tien) Werkdagen. 

 

16.4 Voordegroei heeft voorts het recht om de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds 

op te zeggen, mits met een daartoe strekkende schriftelijke of elektronische 

kennisgeving aan de Leningnemer, indien ten minste één van de volgende gevallen 

zich voordoet of redelijkerwijs zal voordoen: 

 

16.4.1 er is ten laste van de Leningnemer executoriaal beslag gelegd op 

goederen van de Leningnemer die een waarde vertegenwoordigen van 

ten minste 25% (vijfentwintig procent) van de Totale Projectsom; 

16.4.2 de Leningnemer is opgehouden te bestaan of ontbonden; 

16.4.3 de Leningnemer wordt in staat van faillissement verklaard, ten aanzien 

van de Leningnemer wordt surseance van betaling (al dan niet 

voorlopig) verleend of ten aanzien van de Leningnemer doet zich een 

geval voor als bedoeld in artikel 2:22 of 2:22a BW; of 

16.4.4 de Leningnemer, een orgaan van de Leningnemer of een afzonderlijk lid 

van een orgaan van de Leningnemer doet een mededeling zoals bedoeld 

in artikel 36 lid 2 van de Invorderingswet 1990 of artikel 23 lid 2 Wet 

verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. 

16.4.5 Er doet zich een verandering voor in de financiële positie, de 

bedrijfsvoering of de status in de marketomstandigheden van de 

Leningnemer, die de nakoming van een verplichting onder de 

overeenkomst schaadt, vertraagt of in gevaar brengt. Of het is 

voorzienbaar dat een van deze veranderingen zich voor zal doen. 

 

16.5 Voordegroei heeft voorts het recht om de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds 

op te zeggen, mits met een daartoe strekkende schriftelijke of elektronische 

kennisgeving aan de Investeerder, indien ten minste één van de volgende gevallen 

zich voordoet of redelijkerwijs zal voordoen: 

 

16.5.1 de Investeerder is overleden (indien de Investeerder een natuurlijk 

persoon is) of de Investeerder is opgehouden te bestaan of ontbonden 

(indien de Investeerder een personenvennootschap of rechtspersoon 

is); of 
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16.5.2 de Investeerder verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te 

betalen, de Investeerder wordt in staat van faillissement verklaard, de 

Investeerder verzoekt de toepassing van de schuldsaneringsregeling uit 

te spreken of de schuldsaneringsregeling wordt ten aanzien van de 

Investeerder uitgesproken, of ten aanzien van de Investeerder wordt 

een soortgelijke maatregel genomen. 

 

16.6  Onmiddellijk nadat de opzegtermijn is verstreken als bedoeld in artikel 16.2 of 16.3 

en tegelijkertijd met de opzegging als bedoeld in artikel 16.4 of 16.5 wordt al hetgeen 

Voordegroei te vorderen heeft van de Leningnemer/Investeerder in geheel direct 

verschuldigd en opeisbaar. 

 

16.7 Onmiddellijk nadat de opzegtermijn is verstreken als bedoeld in artikel 16.2 of 16.3 

en tegelijkertijd met de opzegging als bedoeld in artikel 16.4 of 16.5 heeft 

Voordegroei, onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, 

het recht om het Account van de Leningnemer/Investeerder te bevriezen en/of te 

verwijderen. 

 

16.8 Indien deze Algemene Voorwaarden om wat voor reden dan ook geheel of 

gedeeltelijk worden beëindigd of anderzijds niet langer van toepassing zijn op de 

rechtsverhouding tussen Voordegroei en een Leningnemer/Investeerder, heeft 

Voordegroei, onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, 

het recht om voorwaarden te verbinden aan het verdere gebruik van een Account 

en/of de Website, steeds zonder dat Voordegroei tot enige schadevergoeding, 

compensatie of andere genoegdoening jegens de desbetreffende 

Leningnemer/Investeerder is gehouden. 

 

17 Verrekening en opschorting 

 

17.1 Voordegroei is gerechtigd en bevoegd om al hetgeen zij te vorderen heeft van een 

Leningnemer/Investeerder (al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde) te 

verrekenen met tegenvorderingen van de Leningnemer/Investeerder op 

Voordegroei. Dit betekent onder meer (maar niet uitsluitend) dat Voordegroei de 

door de Leningnemer/Investeerder aan Voordegroei verschuldigde vergoedingen 
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mag verrekenen met geldmiddelen die ten behoeve van de 

Leningnemer/Investeerder worden verwerkt. 

 

17.2 De Leningnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van zijn bevoegdheid om enige 

schuld jegens Voordegroei te verrekenen met een vordering van de Leningnemer 

jegens Voordegroei, behoudens met voorafgaande expliciete schriftelijke 

toestemming van Voordegroei. 

 

17.3 De Leningnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van zijn bevoegdheid om de 

nakoming van een verbintenis jegens Voordegroei op te schorten. 

 

18 Intellectueel Eigendom 

 

18.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten, op de 

Website en op alle door Voordegroei aangeboden diensten, producten en 

informatie, berusten uitsluitend bij Voordegroei of diens licentiegevers. 

 

18.2 Het is een Leningnemer/Investeerder niet toegestaan om niet-publieke gegevens 

of data van Voordegroei geheel of gedeeltelijk te openbaren of te verveelvoudigen, 

zonder de voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van Voordegroei. 

 

18.3 De Leningnemer geeft Voordegroei onvoorwaardelijk en onherroepelijk het recht 

en de toestemming om gedurende de looptijd van de Overeenkomst kosteloos de 

(handels)naam, het woordmerk, beeldmerk en/of logo van de Leningnemer te 

gebruiken op de Website en in verband met activiteiten van Voordegroei. 

 

19 Persoonsgegevens 

 

19.1 Voordegroei is gerechtigd om persoonsgegevens verkregen van of via de 

Leningnemer/Investeerder te verwerken: 

 

19.1.1 om te voldoen aan op Voordegroei rustende verplichtingen uit hoofde 

van de Overeenkomst, een Geldleningsovereenkomst, enige Wet of 

andere Verplichting; 
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19.1.2 om rechten van Voordegroei uit te (kunnen) oefenen uit hoofde van de 

Overeenkomst, een Geldleningsovereenkomst, enige Wet of andere 

Verplichting; 

19.1.3 om naleving door de Leningnemer/Investeerder van zijn verplichtingen 

uit hoofde van de Overeenkomst of een Geldleningsovereenkomst te 

monitoren; en 

19.1.4 om misbruik tegen te gaan.  

 

 

19.2 Voordegroei is bij het verzamelen en/of verwerken van persoonsgegevens 

gebonden aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). 

Voordegroei beschikt over een privacybeleid, waarin is aangegeven hoe met 

persoonsgegevens wordt omgegaan. Dit privacybeleid kan worden geraadpleegd 

op de Website.  

 

19.3 Voordegroei is gerechtigd om persoonsgegevens uit te wisselen met derden die 

door Voordegroei worden ingeschakeld in de uitvoering van haar diensten. 

 

20 Overdracht 

 

20.1 Een Leningnemer/Investeerder is niet gerechtigd om een recht dat en/of 

verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst (zoals, 

zonder volledigheid, zijn Account) geheel of gedeeltelijk over te dragen aan of te 

laten uitvoeren door een derde, tenzij met de voorafgaande expliciete schriftelijke 

toestemming van Voordegroei. 

 

21 Wijzigingen 

 

21.1 Voordegroei heeft te allen tijde het recht om de Overeenkomst (waaronder deze 

algemene voorwaarden) geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of aan te vullen, 

steeds zonder dat de toestemming, goedkeuring of medewerking van een 

Leningnemer/Investeerder is vereist, en steeds zonder dat Voordegroei tot enige 

schadevergoeding, compensatie of andere genoegdoening jegens enige 

Leningnemer of Investeerder is gehouden. In een dergelijk geval zal Voordegroei, 

voor zover redelijkerwijs mogelijk voorafgaand aan de wijziging, de 
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Leningnemer/Investeerder schriftelijk of elektronisch (bijvoorbeeld via de 

Website) informeren omtrent de wijziging en de aanleiding daarvan. Indien een 

Leningnemer/Investeerder van mening is dat de wijzigingen van materiele aard zijn 

dient de Leningnemer/Investeerder Voordegroei hiervan binnen 30  dagen nadat 

zij is geïnformeerd op de hoogte te stellen. Als de Leningnemer/Investeerder 

bezwaar maakt tegen wijzigingen in de Algemene voorwaarden, blijven de vorige 

Algemene voorwaarden van toepassing. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn 

wel van toepassing bij het aangaan van een nieuwe Geldleningsovereenkomst.      

 

22 Nietigheid 

 

22.1 In het geval dat enige in de Overeenkomst opgenomen bepaling (of een gedeelte 

daarvan) ongeldig, nietig of onafdwingbaar is of wordt, tast deze ongeldigheid, 

nietigheid of onafdwingbaarheid de overige bepalingen van de Overeenkomst niet 

aan en blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. 

 

22.2 Een ongeldige, nietige of onafdwingbare bepaling (of een gedeelte daarvan) zal 

door Voordegroei worden vervangen door een geldige, niet nietige en afdwingbare 

bepaling. De vervangende bepaling zal stroken met de oorspronkelijke 

bedoelingen van Partijen op het moment dat de Overeenkomst tot stand is 

gekomen, gegeven de strekking en de overige inhoud van de Overeenkomst. 

 

23 Afstand 

 

23.1 De Leningnemer/Investeerder doet hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk 

afstand van het recht om gehele of gedeeltelijke ontbinding of vernietiging van de 

Overeenkomst te vorderen of anderszins te bewerkstelligen, of om wijziging 

hiervan te vorderen, in het bijzonder op grond van de artikelen 6:265 e.v. BW, 

6:258 e.v. BW en 6:228 e.v. BW. 

 

24 Overige 

 

24.1 Voordegroei is gerechtigd om in de uitvoering van haar verplichtingen gebruik te 

maken van derden en om werkzaamheden (geheel of gedeeltelijk) uit te besteden. 
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24.2 De Overeenkomst vervangt alle mondelinge, schriftelijke en elektronische 

discussies, verklaringen, afspraken en overeenkomsten tussen Partijen 

betreffende het onderwerp van de Overeenkomst en de Overeenkomst is de 

volledige en enige overeenkomst tussen Partijen betreffende het onderwerp 

daarvan. 

 

24.3 De Overeenkomst bevat geen derdenbeding zoals bedoeld in artikel 6:253 BW, 

behoudens artikel 13 ten aanzien van ieder van de Stichtingen. Die 

derdenbedingen zijn onherroepelijk. Derden kunnen aan de Overeenkomst geen 

rechten ontlenen, behoudens de Stichtingen. Hierbij aanvaarden de Stichtingen elk 

derdenbeding dat in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen. De 

Leningnemer/Investeerder doet uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van zijn 

recht, voor zover de Leningnemer/Investeerder dat recht heeft, om een 

rechthebbende aan te wijzen als bedoeld in artikel 6:255 BW. Geen der Partijen 

kan nakoming van deze Algemene Voorwaarden jegens de Stichtingen vorderen. 

 

25 Rechts- en forumkeuze 

 

25.1 Op de Overeenkomst en op alle verbintenissen die voortvloeien uit of verband 

houden met de Overeenkomst (waaronder verbintenissen uit de wet) is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. 

 

25.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (i) de Overeenkomst 

(geschillen over het bestaan of de geldigheid daaronder begrepen) en (ii) alle 

verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst 

(waaronder verbintenissen uit de wet), zullen in eerste aanleg exclusief – met 

uitsluiting van andere fora – worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 

Amsterdam, ook voor zover het tijdelijke of bewarende maatregelen betreft. 
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