
AANVULLENDE   VOORWAARDEN  

INVESTEREN   VIA   STRIBE  

-   PRIVATE   INVESTOR   /   CROWDFUNDER   -  
 

Deze   “Aanvullende   Voorwaarden   -   Investeren   via   Stribe”   (hierna   te   noemen:    “AV-IvS” )   zijn   een   aanvulling  
op   de    “Algemene   Voorwaarden   -   Stribe” .  
 

Wij   verzoeken   je   vriendelijk   deze   zorgvuldig   door   te   lezen.   Door   je   aan   te   melden   als   Investeerder   via   Stribe,  
geef   je   aan   deze    "Aanvullende   Voorwaarden   -   Investeren   via   Stribe"    alsmede   de    “Algemene  
Voorwaarden   -   Stribe”    te   accepteren   en   na   te   leven;  
 

- Algemene   Voorwaarden   -   Stribe  
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Artikel   1   -   Definities  
In   deze    “Aanvullende   Voorwaarden   -   Investeren   via   Stribe”    ( “AV-IvS” )   wordt   verstaan   onder:  
 

1. Academy:    een   onderdeel   binnen   de   Omgeving   waar   Gebruikers   de   mogelijkheid   hebben   online  
diensten   aan   te   schaffen   als;   opleidingen,   e-learnings   etc.  

2. AV-IvS:    “Aanvullende   Voorwaarden   -   Investeren   via   Stribe”:   zijn   een   aanvulling   op   de   “Algemene  
Voorwaarden   -   Stribe”   en   zijn   geldig   voor   een    Investeerder.  

3. Community:    een   onderdeel   binnen   de   Omgeving   waarin   Investeerders   en   Ondernemers   contact  
kunnen   leggen   met   elkaar   en   waar   Projecten   gedeeld   worden   onder   Investeerders.  

4. Crowdfunder:    een   particuliere   investeerder   die   gebruik   maakt   van   een   Partner   Platform   om   te  
kunnen   investeren   in   een   project   wat   aangeboden   wordt   binnen   de   Omgeving.  

5. Gebruiker:    iedere   bezoeker   van   de   Omgeving.  
6. Investeerder:    gebruiker   van   de   Omgeving   die   besluit   een   investering   te   doen   in   een   project.   Een  

investeerder   kan   zijn   een   Private   Investor   of   een   Crowdfunder.  
7. Stribe:    (hierna:   “Stribe”)   is   een   onderdeel   van   de   besloten   vennootschap   “TS   Vision   B.V.”   gevestigd  

te   (5038   JL)   Tilburg,   Hart   van   brabantlaan   12-14   (Het   Laken).   Opererend   in   Nederland   onder   BTW  
nummer:   NL   858498133B01   en,   Kamer   van   Koophandel   Tilburg   70885850.  

8. Omgeving:    de   totale   omgeving   waar   een   gebruiker   zich   bevindt   binnen   “Stribe”   inclusief  
onderstaande   website(s)   en/   of   applicatie(s);  

○ Stribe  - www.jointhestribe.com ,  
○ Stribe   Community  - www.community.jointhestribe.com ,  
○ Stribe   Academy  - www.stribeacademy.com ,  
○ TS   Vision  - www.tsvision.eu ,  

en   iedere   andere   door   “TS   Vision   B.V.”   aangewezen   website   en/   of   applicatie.  
9. Ondernemer:    rechtspersoon   op   zoek   naar   funding   met   een   financieringsvraagstuk,   welke   een   project  

kan   aanmaken   binnen   de   Omgeving.  
10. Partner:    zijnde   een   natuurlijk   en/   of   rechtspersoon   die   een   samenwerking   is   aangegaan   met   Stribe  

ter   bevordering   van   het   te   behalen   resultaat   aangaande   een   project.  
11. Partner   Platform:    een   crowdfundplatform   die   een   samenwerking   zijn   aangegegaan   met   Stribe   en  

waarbij   een   ondernemer   een   Project   kan   plaatsen.   Stribe   fungeert   hier   alleen   als   digitale   etalage   van  
het   Project.  

12. Private   Investor :   een   particuliere   investeerder   die   de   intentie   heeft   om   rechtstreeks   te   participeren   in  
ondernemingen   van   derden.  

13. Project:   een   financieringsvraagstuk   vanuit   een   ondernemer   die   funding   behoeft   en   die   zichtbaar   al  
dan   niet   onzichtbaar   wordt   gepubliceerd   of   wordt   aangeboden   binnen   de   Omgeving.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel   2   -   Omschrijving   Stribe  
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Stribe  bevat  gedeelte  binnen  de  Omgeving  waarin  Stribe  communiceert  met  Investeerders  omtrent             
proposities  die  door  een  Ondernemer  worden  aangeboden.  Een  propositie  bestaat  uit  een             
financieringsvraagstuk,  welke  uitgezet  kan  worden  binnen  de  Omgeving  of  bij  een  Partner  Platform  voor               
crowdfunding.  
 
Het   online   investment   gedeelte   van   het   platform   Stribe   bestaat   uit   de   volgende   elementen:  
 

● profielen:    in   de   omgeving   kunnen   Investeerders   een   online   account   aanmaken;  
● online  pitches:  tijdens  deze  online  pitches  komen  Investeerders  in  contact  met  ondernemingen  op              

zoek   naar   risicodragend   kapitaal;  
● live  meetings:  in  deze  live  meetings  kunnen  geïnteresseerde  Investeerders  face  to  face  de              

ondernemer   interviewen;  
● online  conferences:  in  deze  online  conferences  wisselen  Investeerders  onderling  kennis  uit.            

Eventueel  kunnen  externe  experts  input  leveren  aan  deze  bijeenkomsten.  Bij  deze  bijeenkomsten             
vindt   geen   matchmaking   plaats.  

● een  website:  op  de  website  van  Stribe, www.jointhestribe.com staat  informatie  over  het  platform  en               
op   het   community   gedeelte   staat   een   agenda   en   een   overzicht   van   Projecten.  

 
 
Artikel   3   -   Omschrijving   Private   Investor  
Een  Private  Investor  is  een  particuliere  investeerder  die  de  intentie  heeft  om  rechtstreeks  te  participeren  in                 
ondernemingen  van  derden.  Private  Investors  dienen  voor  deelname  te  voldoen  aan  onderstaande             
eigenschappen:  
 

● beschikken  over  een  substantieel  vrij  beschikbaar  vermogen  van  minimaal  €  1  miljoen  (één  miljoen               
Euro);  

● bereid  om  naast  risicodragend  vermogen  in  de  vorm  van  een  aandelenbelang  en/  of  achtergestelde               
lening   ook   kennis,   ervaring   en   netwerk   te   delen   met   jonge   ondernemingen;  

● beschikken   over   tijd   en   vaardigheden   om   de   ondernemers   waarin   is   geïnvesteerd,   te   begeleiden;  
● intentie  om  zelf  minimaal  €  100.000,-  (honderdduizend  Euro)  ineens  in  de  vorm  van  een               

achtergestelde   lening   te   investeren   in   een   onderneming;  
● bereid  om  de  risico’s  die  het  investeren  in  jonge  bedrijven  met  zich  meebrengt,  te  accepteren  en  in                  

staat   en   bereid   te   zijn   een   eventuele   volledige   afschrijving   van   de   investering   te   dragen;  
● zich   volledig   bewust   te   zijn   van   het   feit   dat   sprake   is   van   ondernemen   en   niet   van   beleggen;  
● zich  volledig  bewust  te  zijn  van  het  illiquide  karakter  van  diens  investering  en  dat  er  in  beginsel  geen                   

mogelijkheden   zullen   bestaan   om   tussentijds   uit   te   stappen;  
● er  mee  in  te  stemmen  dat  hij  in  het  kader  van  diens  deelname  aan  Stribe  niet  op  enig  moment  door                     

TS  Vision  of  Partners  zal  worden  geadviseerd,  ongeacht  of  er  uit  andere  hoofde  mogelijk  een                
advies-   of   vermogensbeheerrelatie   bestaat,   heeft   bestaan   of   nog   gaat   ontstaan   met   TS   Vision.  

 
 
Artikel   3.1   -   Verantwoordelijkheid   Private   Investor  
 

1. De  Private  Investor  is  zelf  verantwoordelijk  voor  zijn  keuzes  die  hij/  zij  maakt  betreffende  het  al  dan                  
niet  doen  van  investeringen  in  ondernemingen.  Het  deelnemen  aan  Stribe  leidt  tot  geen  enkele               
verplichting  tot  het  maken  van  vervolgafspraken  met  Ondernemers  of  tot  het  aangaan  van              
investeringen.  

 
 
 
 
 
 
 

2. Mocht  een  Private  Investor  geïnteresseerd  zijn  in  een  nadere  kennismaking  met  een  Onderneming              
dan  is  hij  zelf  verantwoordelijk  om  nader  onderzoek  te  doen  en  informatie  op  te  vragen  over  de                  
onderneming.  Het  is  de  eigen  verantwoordelijkheid  van  een  Private  Investor  om  risico’s  ten  aanzien               
van  een  onderneming  in  te  schatten  alsmede  een  keuze  te  maken  om  een  investering  aan  te  gaan.                  
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Tenslotte  is  het  de  eigen  verantwoordelijkheid  van  de  Private  Investor  om  te  beoordelen  of  hij                
voldoet  aan  de  omschrijving,  zoals  verwoord  in  Artikel  3.  De  Private  Investor  doet  een  eventuele                
investering  geheel  voor  eigen  rekening  en  risico.  De  Private  Investor  wordt  aangeraden  zich  door               
eigen  professionele  adviseurs  (niet  zijnde  Stribe,  TS  Vision  of  Partners)  te  laten  bijstaan  en  door  hen                 
een  eigen  due  diligence  onderzoek  te  laten  uitvoeren  ten  aanzien  van  de  onderneming  en  de  met                 
deze  verbonden  Ondernemer  en  de  met  hem  gelieerde  rechtspersonen  en  activiteiten  en  daarbij  niet               
af   te   gaan   op   de   door   Stribe   gemaakte   voorselectie.  

 
 
Artikel   4   -   Omschrijving   Crowdfunder  
Een  crowdfunder  is  een  een  particuliere  investeerder  die  gebruik  maakt  van  een  Partner  Platform  om  te                 
kunnen  investeren  in  een  project  wat  aangeboden  is  op  Stribe.  Een  Crowdfunder  dient  zich  te  allen  tijde  aan                   
de  voorwaarden  en  regels  te  houden  van  het  betreffende  Partner  Platform.  Om  deel  te  kunnen  nemen  aan                  
een  project  via  het  Partner  Platform,  dient  de  crowdfunder  te  voldoen  aan  de  criteria  die  het  Partner  Platform                   
stelt   aan   deelname   voorafgaande   de   investering.   
 
 
Artikel   4.1   -   Verantwoordelijkheid   Crowdfunder  
Een  crowdfunder  is  zelf  verantwoordelijk  voor  zijn  keuzes  die  hij/  zij  maakt  betreffende  het  al  dan  niet  doen                   
van  investeringen  in  ondernemingen.  Het  deelnemen  aan  Stribe  leidt  tot  geen  enkele  verplichting  tot  het                
maken  van  vervolgafspraken  met  ondernemers  of  tot  het  aangaan  van  investeringen.  Ook  hier  gelden  de                
verantwoordelijkheden   en   criteria   zoals   deze   door   het   Partner   Platform   zijn   gesteld.  
 
 
Artikel   5   -   Omschrijving   Ondernemer  
Een  Ondernemer,  zijnde  een  rechts-  of  natuurlijk  persoon,  die  minstens  10  weken  is  ingeschreven  bij  de                 
Kamer  van  Koophandel  in  Nederland  en  over  een  btw-nummer  beschikt,  een  My  Stribe  omgeving  heeft                
aangemaakt,   deze   “AV-IvS”   heeft   aanvaard   en   door   Stribe   als   Ondernemer   is   geaccepteerd.  
 
 
Artikel   5.1   -   Verantwoordelijkheid   Ondernemer  
Een  Ondernemer  dient  waarheidsgetrouw  informatie  aan  te  leveren  die  nodig  is  om  het  Project  zo  compleet                 
mogelijk  te  maken.  Stribe  kan  hierin  ondersteunen  maar  is  niet  aansprakelijk  voor  fouten  en  informatie  die                 
niet  correct  blijkt  te  zijn.  Een  Ondernemer  dient  zich  te  houden  aan  de  voorwaarden  van  Stribe  en  alvorens                   
een  Project  te  publiceren  wordt  er  een  Opdracht  tot  Overeenkomst  en  de  daarbij  behorende  voorwaarden                
ondertekend.  Wanneer  een  Ondernemer  een  Project  wenst  te  publiceren  bij  een  Partner  Platform  dient  de                
Ondernemer  zich  te  houden  aan  de  algemene  voorwaarden  en  contractuele  overeenkomst  van  het              
betreffende   Partner   Platform,   alsmede   aan   de   Algemene   Voorwaarden   en   deze   AV-IvS   van   Stribe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel   6   -   Betrokken   partijen  
 
Stribe  
Stribe  is  een  onderdeel  van  TS  Vision  B.V.  en  bepaalt  de  invulling  van  het  platform.  Stribe  wijst  Investeerders                   
en   Ondernemers   op   het   bestaan   van   het   platform   en   nodigt   Investeerders   uit   voor   (online)   meetings.  
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Daarnaast  voert  Stribe  de  beoordelings-  en  voorselectieprocedure  uit  voor  Ondernemers  die  willen             
deelnemen  aan  het  platform.  Deze  procedure  bestaat  uit  een  inventarisatie  van  de  Ondernemer,  voorselectie               
en   bij   toelating   begeleiding   tot   aan   een   (online)   meeting.   
 
Stribe  brengt  met  de  omgeving  slechts  Ondernemers  en  Private  Investors  bij  elkaar  en  geeft  geen  advies                 
over  welke  investeringen  de  Private  Investor  wel  of  niet  zou  moeten  doen.  Ook  speelt  Stribe  geen  verdere  rol                   
in   het   onderhandelings-   en   dealclosing-proces   tussen   Private   Investor   en   Ondernemer.   
 
Dit  betekent  dat  de  Private  Investor  eigen  afwegingen  moet  maken  en  zelf  beslissingen  moet  nemen  inzake                 
zijn  eventuele  participatie  in  een  Onderneming.  De  Private  Investor  wordt  aangeraden  zich  daarbij  door               
eigen   adviseurs   (niet   zijnde   Stribe,   TS   Vision   B.V.   of   Partner(s)   te   laten   bijstaan.  
 
In  het  register  van  de Koninklijke  Notariële  Beroepsorganisatie  (KNB)  staan  alle  geregistreerd  notarissen              
genoemd   in   Nederland.  
 
Crowdfunding   (Partner   Platform)  
Het   onderdeel   crowdfunding   wordt   volledig   overgedragen   aan   een   Partner   Platform.   Dit   betekend   dat   het   te  
funden   bedrag   en   de   daaruit   vloeiende   kosten   voor   rekening   Ondernemer   zijn.   Per   partner   gelden   de  
tarieven   die   zij   op   dat   moment   hanteren.  
 
Partner   Platforms   voor   Crowdfunding   zijn;  

- One   Planet   Crowd  
- Geld   voor   Elkaar  
- Voor   de   Groei  

 

Artikel   7   -   Toelating  
Private  Investors  nemen  deel  aan  de  bijeenkomsten  op  uitnodiging  van  Stribe.  Private  Investors  kunnen               
alleen  deelnemen  indien zij  een  account  hebben  aangemaakt  in  de  Omgeving  en  wanneer  zij  het                
aanmeldformulier, welke  voldoet  aan  de  voorwaarden  van  de  Wwtf,  hebben  geretourneerd  aan  Stribe.              
Tevens  gaat  de  Private  Investor  akkoord  met  deze  Aanvullende  Voorwaarden  -  Investeren  via  Stribe,               
wanneer   zij   zich   hebben   aangemeld   via   de   Omgeving.  
 
 
Artikel   8   -   Aanmelding   en   afmelding   voor   een   bijeenkomst  
Ongeveer  1-2  weken  voor  een  pitch  online  wordt  gezet  krijgt  de  Private  Investor  een  persoonlijke  uitnodiging                 
van  Stribe  met  daarin  de  datum  van  de  online  pitch.  De  genodigde  Private  Investor  kan  zich  online                  
aanmelden  en  geeft  hiermee  aan  dat  hij/  zij  bij  de  online  pitch  aanwezig  is.  Ongeveer  een  week  voor  de                    
bijeenkomst  wordt  er  een  reminder  van  de  online  pitch  door  Stribe  verstuurd.  Bij  onverhoopte  verhindering                
geeft  de  genodigde  Private  Investor  dat  uiterlijk  twee  dagen  voor  de  online  pitch  door.  Mocht  dit  herhaaldelijk                  
verzuimd   worden,   wordt   de   toegang   aan   de   Private   Investor   in   de   Omgeving   ontzegd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel   9   -    Informatie   over   de   ondernemer  

1. Private  Investors  die  interesse  hebben  in  een  onderneming  kunnen  na  schriftelijke  goedkeuring  van              
de  Ondernemer  bij  Stribe  aanvullende  informatie  omtrent  de  financiering,  die  is  opgesteld  door  een               
Ondernemer,   opvragen.  

2. De  Private  Investor  vraagt  de  Ondernemer  of  hij  instemt  met  het  verstrekken  van  deze  informatie                
door  Stribe.  Stribe  stuurt  de  aanvullende  informatie  omtrent  de  financiering,  die  is  opgesteld  door               
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een  Ondernemer,  door  aan  de  Private  Investor  nadat  Stribe  een  ondertekende            
geheimhoudingsverklaring   van   de   Private   Investor   ontvangen   heeft.  

 
 
Artikel   10   -   Aansprakelijkheid   en   mogelijke   belangenconflicten  

1. Stribe  zal  de  ondernemers  of  ondernemingen  niet  onderwerpen  aan  enig  antecedenten-  of             
boekenonderzoek,  noch  daartoe  aan  derden  opdracht  geven.  Stribe  is  dan  ook  niet  verantwoordelijk              
voor  de  inhoud  van  de  gepresenteerde  ondernemingsplannen  en  kan  niet  aansprakelijk  worden             
gehouden  voor  eventuele  schade  voortvloeiende  uit  onvolledige  en/  of  onjuiste  informatie            
aangaande   de   Ondernemers,   de   ondernemingen   en   de   gepresenteerde   plannen.  

2. Het  is  mogelijk  dat  er  tussen  de  Ondernemer  en  de  met  hem  gelieerde  rechtspersonen  en                
activiteiten  een  (financierings)relatie  bestaat  dan  wel  heeft  bestaan  of  nog  zal  gaan  ontstaan  met  TS                
Vision  en  dat  er  uit  dien  hoofde  sprake  is  van  een  of  meerdere  belangenconflict(en).  Zo  is  het                  
denkbaar  dat  TS  Vision  als  financier  er  belang  bij  heeft  dat  door  de  Investeerder  risicodragend                
vermogen  wordt  verschaft  en  dat  TS  Vision  uit  hoofde  van  haar  financieringsrelatie  met  de               
Ondernemer  een  preferente  positie  verkrijgt  ten  opzichte  van  de  Investeerder  uit  hoofde  van  haar               
financieringsrelatie   een   informatievoorsprong   verkrijgt   ten   opzichte   van   de   Investeerder.   

3. De  Private  Investor  wint  uitsluitend  bij  de  ondernemer  zelf  en  derhalve  niet  bij  TS  Vision  informatie                 
in  over  de  Ondernemer  en  de  met  hem  gelieerde  rechtspersonen  en  activiteiten.  Deze  informatie               
mag  uitsluitend  aan  de  desbetreffende  Private  Investor  worden  verstrekt,  met  inachtneming  van  het              
bepaalde  onder  1.7  (Informatie  over  de  Ondernemer).  De  Private  Investor  is  zich  bewust  van  het                
bestaan  van  zijn  eigen  onderzoeksplicht  ten  deze  en  zal  niet  afgaan  op  de  mogelijke  betrokkenheid                
van  TS  Vision.  TS  Vision  is  niet  aansprakelijk  jegens  de  Private  Investor,  behalve  voor  zover  de                 
schade   het   gevolg   is   van   opzet   of   grove   schuld   van   TS   Vision.  

 
 
Artikel   11   -    Kosten   en   vergoedingen  

1. Private   Investor  
a. Voor  een  Private  Investor  zijn  aan  de  deelname  van  de  Omgeving  geen  kosten  verbonden.               

Een  aantal  mogelijkheden  binnen  de  Omgeving  is  het  gebruik  van  de  Community  en  de               
Academy,  dit  zijn  betaalde  diensten  waar  een  Private  Investor  gebruik  van  kan  maken.              
Wanneer  een  Private  Investor  besluit  een  investering  te  doen  in  een  Project  zijn  hier  binnen                
de  Omgeving,  geen  kosten  aan  verbonden.  Eventuele  kosten  die  gemaakt  worden  voor             
onderzoek,  due  diligence  en  andere  kosten  die  een  Private  Investor  maakt  alvorens  het              
doen   van   een   investering,   zijn   voor   rekening   van   de   Private   Investor.   

b. Indien  tijdens  of  naar  aanleiding  van  de  bijeenkomst  contacten  worden  gelegd  die  leiden  tot               
financiering,  bijvoorbeeld  in  de  vorm  van  aandelenparticipatie  en/  of  achtergestelde  lening,  is             
de  Ondernemer  op  het  moment  van  het  sluiten  van  de  financieringsovereenkomst  aan  Stribe              
een  succes  vergoeding  verschuldigd,  te  berekenen  over  het  door  de  Private  Investor(s)             
gecommitteerde  kapitaal  (aandelenparticipatie  en/  of  achtergestelde  lening  of  een  andere           
verstrekking   van   kapitaal).  

 
2. Crowdfunder  

a. Voor  een  Crowdfunder  zijn  aan  de  deelname  van  de  Omgeving  geen  kosten  verbonden.  Een               
aantal  mogelijkheden  binnen  de  Omgeving  is  het  gebruik  van  de  Community  en  de              
Academy,  dit  zijn  betaalde  diensten  waar  een  Crowdfunder  gebruik  van  kan  maken.             
Wanneer  een  Crowdfunder  besluit  een  investering  te  doen  in  een  Project,  zijn  de  kosten  van                
deze  investering  afhankelijk  van  het  betreffende  Partner  Platform.  Deze  eventuele  kosten            
staan   bij   ieder   Partner   Platform,   separaat   beschreven.  

 
3. Ondernemer  

a. De  kosten  voor  de  Ondernemer  worden  bepaald  aan  de  hand  van  de  te  verzorgen               
werkzaamheden  en  de  te  leveren  diensten.  Deze  worden  opgenomen  in  de  Opdracht  tot              
Overeenkomst.  Wanneer  de  Ondernemer  besluit  het  financieringsvraagstuk  door  een  of           
meerdere  Private  Investor(s)  te  financieren,  wordt  er  een  zgn.  Succesfee  gerekend.            
Wanneer  een  Ondernemer  besluit  om  het  financieringsvraagstuk  via  een  Partner  Platform  te             
financieren  gelden  de  kosten  en  fees  van  het  betreffende  Partner  Platform.  Alle  kosten              
worden   op   voorhand   gecommuniceerd   met   de   Ondernemer.  
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Artikel   12   -   Privacy  

1. Het  deelnemen  aan  een  Stribe  (online)  meeting  leidt  tot  geen  enkele  verplichting  voor  de               
Investeerder   om   de   eigen   identiteit   aan   Ondernemers   prijs   te   geven.  

2. Stribe  wisselt  geen  gegevens  uit  met  Ondernemers  aangaande  het  profiel  of  identiteit  van  de               
Investeerders   zonder   diens   voorafgaande   toestemming.  

3. Uit  oogpunt  van  privacybescherming  is  het  de  Investeerder  niet  toegestaan  om  zonder  expliciete              
goedkeuring   van   de   betreffende   personen   de   identiteit   van   andere   Investeerders   kenbaar   te   maken.  

 
 
Artikel   13   -   Geheimhouding   informatie  
Alle  door  de  Ondernemers  gepresenteerde  informatie  als  ook  de  inhoud  en  uitkomst  van  de  tijdens  de                 
(online)  meetings  gevoerde  gesprekken  dienen  als  vertrouwelijk  te  worden  behandeld.  Het  is  niet  toegestaan               
zonder   toestemming   van   de   betreffende   Ondernemer   c.q.   Investeerder   hierover   enige   mededeling   te   doen.  
 
 
Artikel   14   -   Investeringsprofielen  

1. Investeerders  hebben  de  mogelijkheid  om  een  investeringsprofiel  in  te  vullen.  In  het             
investeringsprofiel  worden  basisgegevens  en  investeringsvoorkeuren  opgenomen.  Deze  informatie         
wordt  gebruikt  om  Investeerders  op  de  hoogte  te  brengen  van  nieuwe  Projecten  die  aansluiten  bij  de                 
opgegeven   voorkeuren.   

2. De  Investeerder  heeft  de  mogelijkheid  om  deel  te  nemen  aan  de  Community  en  Academy  zoals                
eerder   gemeld   in   Artikel    11.1.   

3. Tevens   dient   een   Private   Investor   gegevens   met   betrekking   tot   de    Wwft    aan   te   leveren.   
 
 
Artikel   15   -   Diversen  

1. Stribe   is   te   allen   tijde   gerechtigd   om   deze    “AV-IvS”    te   veranderen.   De   gewijzigde   “AV-IvS”   zullen   van  
kracht   zijn   vanaf   het   moment   dat   ze   op   de   Omgeving   zijn   geplaatst.   Indien   een   Investeerder   daarna  
gebruik   blijft   maken   van   de   Omgeving,   aanvaardt   deze   daarmee   de   toepasselijkheid   van   de  
gewijzigde    “AV-IvS” .   Het   is   daarom   raadzaam   om   de    “AV-IvS”    te   raadplegen   alvorens   er   gebruik  
wordt   gemaakt   van   de   Omgeving.   Ingeval   de   gewijzigde    “AV-IvS”    voor   de   Investeerder   niet  
acceptabel   zijn,   is   de   Investeer   gerechtigd   om   de   Omgeving   te   verlaten.   Stribe   zal   de   Investeerder  
minimaal   2   dagen   voor   het   plaatsen   van   een   gewijzigde    “AV-IvS”    op   de   hoogte   stellen.  

2. Indien   enige   bepaling   van   deze    “AV-IvS”    in   strijd   mocht   zijn   met   toepasselijk   recht,   zal   deze  
bepaling   zodanig   worden   gewijzigd   dat   zij   in   overeenstemming   met   het   toepasselijk   recht   zal   zijn,  
zoveel   als   mogelijk   met   inachtneming   van   de   strekking   van   de   desbetreffende   bepaling.  

 
 
Artikel   16   -   Toepasselijk   recht   en   bevoegd   rechter  

1. Op   de   "Aanvullende   Voorwaarden   -   Investeren   via   Stribe"   (“AV-IvS”),   het   investeren   door  
Investeerders   via   jointhestribe.com   en   het   gebruik   van   de   Omgeving   is   het   Nederlands   recht,   met  
uitsluiting   van   het   Weens   Koopverdrag   (United   Nations   Convention   on   Contracts   for   the   International  
Sale   of   Goods)   van   toepassing.   

2. Alle   geschillen   tussen   partijen   zullen   in   eerste   instantie   worden   voorgelegd   aan   de   daartoe  
bevoegde   rechter   van   de   rechtbank   Zeeland   Midden-Brabant,   tenzij   de   wet   de   bevoegdheid   van   een  
andere   rechter   dwingend   voorschrijft.  
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