Algemene voorwaarden De Investeerdersclub

1.

Algemeen

1.1

De Vennootschap onder Firma De Investeerdersclub en de stichting: Stichting De Investeerdersclub
(tezamen in enkelvoud hierna: “DIC”) verlenen diverse diensten waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn. De diensten hebben betrekking op het (laten) verzorgen van bijeenkomsten, zoals
trainingen, het bijeenbrengen van partijen die naar beoordeling van DIC zakelijk in elkaar geïnteresseerd
zouden kunnen zijn, het geven van advies waaronder het begeleiden van ondernemers en aanverwante
dienstverlening.

1.2

Alle diensten zullen door of namens DIC worden uitgevoerd en op basis van een inspanningsverbintenis.
Resultaten zijn pas afdwingbaar als deze expliciet en schriftelijk zijn toegezegd.

1.3

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en in Euro. Prijzen kunnen jaarlijks met maximaal 25% worden
verhoogd, mits twee maanden tevoren aangegeven zodat het lidmaatschap nog tijdig kan worden
opgezegd.

1.4

Lidmaatschappen van De Investeerdersclub en de ondernemersclub Very Interesting Invested People
(“VIIP”) worden telkens na afloop automatisch met de duur van één jaar verlengd, tenzij DIC voor de
eerste dag van de betrokken kalendermaand waarin het lidmaatschap zou eindigen de opzegging van
het lid heeft ontvangen. Een introductielidmaatschap van drie maanden kan slechts één maal worden
verleend.

2.

Bijeenkomsten

2.1

Een aanmelding voor een bijeenkomst dient steeds op de wijze zoals is vermeld bij de aankondiging
daarvan te geschieden.

2.2

De aanmelding is bindend na verzending van een bevestiging per e-mail of brief door DIC.

2.3

DIC kan bepalen dat voor het bijwonen van een evenement een vergoeding is verschuldigd.

2.4

Een annulering of niet-verschijning laten de betalingsverplichting onverlet.

2.5

DIC kan steeds vooraf en/of contante betaling verlangen.

2.6

Indien per periode een aantal van bijeenkomsten is genoemd is dit steeds een begroting en kan dit DIC
niet binden.

2.7

Naar beoordeling van DIC kan de locatie, het tijdstip en de spreker door DIC worden gewijzigd. DIC zal
naar haar oordeel zorgdragen voor een geschikte en kwalitatief gelijkwaardige vervanging.

2.8

De deelnemer aan de bijeenkomsten is verplicht redelijke instructies van of namens DIC op te volgen.

2.9

DIC zal zich op basis van de door de deelnemers aan haar verstrekte informatie tot het uiterste
inspannen om mogelijk interessante andere deelnemers of voor de bijeenkomst te benaderen.

2.10

DIC kan niet instaan voor de juistheid van de door de deelnemers aan haar verstrekte informatie van
kennis, ervaring en capaciteiten zoals kredietwaardigheid. Op DIC rust geen controleverplichting. Het is
aan de deelnemers zelf om de betrouwbaarheid van eventuele zakelijke relaties te verifiëren.

3.

Advies / Begeleiding

3.1

In voorkomend geval zullen afspraken en procedures schriftelijk worden vastgelegd. Genoemde data
kunnen DIC niet binden, maar gelden als streefdata. Ook een gegeven begroting bindt DIC niet, maar
geldt als indicatief.

3.2

Een opdracht kan niet tussentijds door de opdrachtgever worden beëindigd.

3.3

De opdrachtgever realiseert zich dat het verloop van een advies- of begeleiding(traject) mede
afhankelijk is van de inspanningen van de opdrachtgever, diens informatie en de kwaliteit daarvan, maar
ook de beschikbaarheid van de adviseur.

3.4

Het overeengekomen tarief voor de dienstverlening is exclusief vergoeding van onkosten. Indien te
vergoeden kosten zullen worden gemaakt, zullen die vooraf worden gecommuniceerd.

3.5

De werkzaamheden worden in de regel verricht op normale werkdagen en –uren, tenzij partijen expliciet
anders overeenkomen.

3.6

De bewijslast van een stelling dat de dienstverlening van DIC niet zou hebben voldaan aan hetgeen is
overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en/of bekwaam adviseur mag worden
verwacht, ligt bij de opdrachtgever, behoudens de mogelijkheid van tegenbewijs van DIC.

4.

Rechten van Intellectueel eigendom

4.1

Alle rechten van intellectueel eigendom, zoals ook de rechten op het ter beschikking gestelde
trainingsmateriaal en de gegeven adviezen worden door DIC voorbehouden.

4.2

Door het ter beschikking stellen wordt geen licentie verleend op het ter beschikking stellen of gebruiken
door anderen dan diegenen waarvoor betaald is of die contractpartij waren van DIC.

4.3

De deelnemer aan activiteiten realiseert zich dat de kwaliteit van de bijeenkomsten mede afhankelijk is
van de kwaliteit van de Ondernemers en Investeerders die daar aanwezig (kunnen) zijn. Daarom geeft
de deelnemer toestemming aan DIC om bij een succesvolle investering (“invested in”) en lidmaatschap
aan VIIP daarvan in ieder geval met anonieme verwijzingen te (laten) maken in de (sociale) media,
alsook op de website van DIC zelf.

5.

(Verificatie van) informatie
De deelnemer aan activiteiten van c.q. opdrachtgever van DIC en andere contractpartijen van DIC
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn staan in voor de juistheid en volledigheid van
de door hun gegeven informatie van kennis, ervaring en capaciteiten zoals kredietwaardigheid. Het is
aan de wederpartij van DIC zelf om de betrouwbaarheid van eventuele zakelijke relaties te verifiëren.
Het is daarbij de vorenbedoelde wederpartij van DIC niet toegestaan om DIC direct of indirect te
vertegenwoordigen.

5.

Aansprakelijkheid

5.1

DIC is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het al dan niet door gaan van overeenkomsten
van de partij of partijen die zij al dan niet actief aan elkaar heeft voorgesteld. DIC alszodanig kan geen
partij zijn bij investering of participering.

5.2

Een eventuele aansprakelijkheid van DIC (en haar vennoten) uit welke hoofde dan ook is beperkt tot het
overeengekomen gefactureerde bedrag in het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

6.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1

Op deze algemene voorwaarden en de daarmee samenhangende overeenkomst is het Nederlands recht
van toepassing.

6.2

In het geval van een geschil tussen partijen, is Rechter te Rotterdam uitsluitend bevoegd om hiervan
kennis te nemen.

6.3

Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

6.4

In ieder geval is de tekst van deze algemene voorwaarden zoals die luidt in de Nederlandse taal leidend
bij de uitleg daarvan.

