
Toelatingscriteria en gedragscode lidmaatschap De InvesteerdersClub BV 

De investeerder aangesloten als lid van De InvesteerdersClub BV (DIC) investeert omdat hij of zij het 
leuk vindt (startende) ondernemers te helpen met het realiseren van hun ambities.  

Een lid van DIC investeert met geld dat hij niet nodig heeft om van te leven. De investeerder heeft 
andere inkomstenbronnen om van te leven, zoals renderende beleggingen, eigen onderneming(en), 
werk en/of pensioen.  

Gemiddeld een totaal van €100.000,- of meer van zijn of haar totale vermogen is bestemd voor het 
investeren in een of meerdere ondernemingen. Gemiddelde investering begint vanaf €50.000,-. 

De investeerder is alleen beschikkingsbevoegd. Hij of zij heeft geen toestemming van andere nodig 
om het geld te investeren. 

De investeerder realiseert zich dat het niet makkelijk is om een ondernemer te vinden en dat het niet 
makkelijk is om te investeren in een onderneming. Het kan makkelijk gaan, tuurlijk, maar dat zijn 
uitzonderingen. Het kost over het algemeen veel tijd en inzet en de investeerder heeft dat ervoor 
over. 

Eenmaal geïnvesteerd, is het geld van de ondernemer. De investeerder is zich bewust dat hij of zij 
achter in de bus van de onderneming zit en niet aan het stuur.  

De investeerder weet dat de ondernemer in principe met het geld kan doen wat hij/zij wil. Raakt de 
investeerder het geld kwijt, kan hij of zij enkel en alleen zichzelf verwijten niet goed te hebben 
gekeken / geluisterd / gevoeld en / of de juiste afspraken te hebben gemaakt. 

De investeerder weet dat DIC bij de ondernemer geen fixed fee in rekening brengt vpor haar 
inspanningen maar achteraf een succes fee van een percentage van de investering.  

De investeerder heeft - net als de ondernemer - meldingsplicht richting DIC indien de ondernemer 
een investering heeft opgehaald.  

Gedragscode   

De investeerder zal de ondernemer altijd vooraf om toestemming vragen om gegevens door te geven 
aan derden. Zonder toestemming van de ondernemer doet de investeerder dat niet. 

De investeerder is richting de ondernemer transparant over de toegevoegde waarde qua kennis en 
het netwerk die hij of zij kan leveren naast het geld.  

Ook wanneer er geen geheimhoudingsverklaring met de ondernemer getekend is, behandelt de 
investeerder de informatie van de ondernemer met de hoogste discretie.  

De investeerders onderling helpen elkaar met informatie over investeren en over hun ervaringen hier 
mee.  

De investeerdersinformatie die onderling wordt uitgewisseld is waarheidsgetrouw. 

Sancties  

Het lidmaatschap van de investeerder kan eenzijdig door DIC worden opgezegd wanneer hij of zij zich 
niet aan de gedragsregels houdt of zijn of haar situatie verandert waardoor niet meer wordt voldaan 
aan de toelatingscriteria. 


