FINTURI ALGEMENE VOORWAARDEN
DEEL I - ALGEMEEN
1.
1.1

Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende gedefinieerde termen de volgende
betekenis:
Aanvraag

een aanvraag die door een Ondernemer wordt
ingediend bij Finturi om een Financieringsverzoek te
plaatsen op het Platform;

Aanvraagproces

het proces dat een Ondernemer dient te doorlopen
op grond van deze Voorwaarden en eventuele
aanvullende voorwaarden gesteld door Finturi
alvorens een Financieringsverzoek en het daarin
vervatte Term Sheet geplaatst kan worden op het
Platform;

Admin Token(s)

de Finturi Token(s) en de Lening Token(s), die elk
worden gecreëerd, en in geval van Finturi Token(s)
worden vernietigd, door Finturi en opgeslagen op de
Ethereum publieke permission less blockchain in
overeenstemming met aan Ethereum gekoppelde en
aanvaarde protocollen ten behoeve van het
Administratiesysteem;

Administratiesysteem

het back office administratiesysteem van Finturi dat
functioneert als een gebruikersbeheersysteem dat
geïmplementeerd is door middel van een whitelist
met betrekking tot Accounts die kunnen interacteren
met Admin Token(s);

Account

het na registratie van een Gebruiker in
overeenstemming met deze Voorwaarden aan een
individuele Gebruiker gekoppelde online account dat
de Gebruiker toegang geeft tot het Platform. Via het
Account heeft een Gebruiker inzicht in zijn
Leningsovereenkomsten en kan de Gebruiker een
Aanvraag doen dan wel investeren in een
Financieringsverzoek;

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming –
(Verordening (EU) 2016/679);
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Crowdfunding Voorschriften

de voorschriften ten aanzien van de bedrijfsvoering
van crowdfundingplatformen die van toepassing
worden op Finturi indien en voor zover de AFM een
ontheffing heeft verleend aan Finturi op grond van
artikel 4:3 lid 4 Wft als lending based crowdfunding
platform, zoals gewijzigd van tijd tot tijd;

Diensten

diensten die door Finturi worden aangeboden en
verleend aan Gebruikers, waaronder:
(i) exploiteren en beheren van het Platform;
(ii) het
toetsen
van
Aanvragen
en
Financieringsverzoeken en het opmaken van
Term
Sheets
op
grond
van
Financieringsverzoeken, waaronder het (doen)
berekenen van een Health score en Trust score
van een Ondernemer, het bepalen van een
Limiet en/of het bepalen van een
Leenmaximum;
(iii) het, als gevolmachtigde van toekomstige
Financier(s),
aangaan
van
een
Raamovereenkomst met een Ondernemer;
(iv) het als tussenpersoon verrichten van
werkzaamheden ten behoeve van het
verstrekken van een Lening door één of meer
Financier(s) aan een Ondernemer via het
Platform en enige ten gunste van een Financier
te vestigen Zekerheden tot zekerheid van
nakoming van de Principale Schuld (en derhalve
niet zijnde enige Zekerheden tot zekerheid van
nakoming van de Parallelle Schuld);
(v) het voeren van individueel portefeuillebeheer
ten behoeve van een Financier en in
overeenstemming met een door de Financier op
discretionaire basis verstrekt mandaat aan
Finturi;
(vi) het voeren van het Administratiesysteem en het
uitvoeren van de gepaard gaande handelingen
met betrekking tot het creëren van Admin
Tokens en, voor zover relevant, vernietigen van
Finturi Tokens en het creëren, beheren en
administreren van sleutelparen met betrekking
tot de Admin Tokens ten behoeve van
Gebruikers;
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(vii) via de Stichting Payments faciliteren van de
betaalstromen
onder
de
Leningsovereenkomsten tussen Financier(s) en
Ondernemer(s); en
(viii) aan hierboven genoemde gerelateerde
diensten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt
tot het inschakelen van een incasso bureau uit
naam van de Financier in het geval van een
tekortkoming in de nakoming van de
betaalverplichtingen
onder
een
Leningsovereenkomst door de Ondernemer of
een Hoofdelijk Medeschuldenaar;
Ethereum

een open source, publiekelijk op de blockchain
technologie gebaseerd online platform waarop
partijen
decentrale
applicaties
kunnen
programmeren op basis van de protocollen van
Ethereum;

Financier

een door Finturi in overeenstemming met deze
Voorwaarden geregistreerde (rechts)persoon die
een lening verstrekt aan een Ondernemer door het
afsluiten van een Leningsovereenkomst via het
Platform;

Financierstoets

toets opgesteld in overeenstemming met de
Crowdfunding Voorschriften die een Retail Financier
dient af te nemen alvorens de Retail Financier voor
de eerste keer kan investeren in een
Leningsovereenkomst via het Platform en welke
toets periodiek wordt herhaald;

Financieringsverzoek

een op het Platform geplaatst verzoek van een
Ondernemer voor het aantrekken van een lening van
één of meer Financiers door het afsluiten van een
Leningsovereenkomst via het Platform, welk
Financieringsverzoek bestaat uit het publiceren van
een Term Sheet;

Finturi

de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Netfin B.V. (Kamer van
Koophandel nummer: 72284803), statutair gevestigd
te ’s-Gravenhage en kantoorhoudende te 2496 XD,
‘s-Gravenhage aan Pr Catharina-Amaliastraat 5;
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Finturi Mobiele Applicatie

een software applicatie waarin de private sleutel is
opgeslagen die gekoppeld is aan het Account van een
individuele Gebruiker die de Finturi Mobiele
Applicatie gebruikt om (rechts)handelingen die hij/zij
heeft ingediend in zijn/haar Account te bevestigen
als onderdeel van de twee factor authenticatie
processen die in het Platform en zijn ingebed en die
zo een Account koppelen aan het Administratie
Systeem;

Finturi Token(s)

een met relevante protocol(len) van Ethereum
verenigbare
token
die
elk
één
euro
vertegenwoordigt en die enkel als boekhoudkundige
eenheid wordt gebruikt door Finturi ten behoeve van
de administratie en het beheer van de
Leningsovereenkomsten(en) die via het Platform tot
stand komen tussen één of meer Financier(s) en een
Ondernemer;

Gegevens

(i)

Gebruiker

iedere bezoeker van de Website, waaronder maar
niet beperkt tot Financier(s) en Ondernemer(s);

Health score

een door Finturi berekende score uitgedrukt in een
percentage op basis van de aan Finturi beschikbare
Gegevens met welke score de kredietwaardigheid
van de Ondernemer wordt weergegeven;
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alle gegevens die een Gebruiker verstrekt in het
kader van het registratieproces van een
Gebruiker;
(ii) alle gegevens die een Ondernemer verstrekt in
het kader van een Aanvraag, een
Aanvraagproces, een Financieringsverzoek of op
grond
van
zijn
doorlopende
informatieverplichting
krachtens
deze
Voorwaarden; en
(iii) alle gegevens die Finturi verkrijgt door
raadpleging van openbare bronnen en andere
externe bronnen, voor zover nodig met
toestemming van een Gebruiker, ten behoeve
van het verlenen van de Diensten waaronder in
het bijzonder het berekenen van de Health
score, de Trust score en/of anderszins in het
kader van het Aanvraagproces.
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Hoofdelijk Medeschuldenaar

een persoon die partij is geworden bij de
Leningsovereenkomst
en
zich
hoofdelijk
aansprakelijk heeft gesteld voor de schuld van een
Ondernemer die voortvloeit uit één of meer
Leningsovereenkomsten die een Ondernemer is
aangegaan met Financiers via het Platform van tijd
tot tijd respectievelijk uit de Parallelle Schuld die een
Ondernemer is aangegaan met Stichting Zekerheden;

Hoofdsom

het leenbedrag zoals vermeld in het Term Sheet of,
indien
de
Ondernemer
meerdere
Leningsovereenkomsten is aangegaan met Financiers
via het Platform, het geaccumuleerde leenbedrag
zoals vermeld in de Term Sheets;

Inloggegevens

de gebruikersnaam en wachtwoord waarmee een
Gebruiker toegang krijgt tot zijn Account;

Leenmaximum

een in de Raamovereenkomst bepaald maximum
voor iedere afzonderlijke Lening onder een
Leningsovereenkomst die wordt aangegaan onder
een Raamovereenkomst welk maximum wordt
bepaald door Finturi op basis van de Health Score en
Trust Score van de Ondernemer;

Leningsovereenkomst

de niet verhandelbare leningsovereenkomst die tot
stand komt tussen een Financier enerzijds en een
Ondernemer anderzijds via het Platform en welke
Leningsovereenkomst wordt beheerd door Finturi en
wordt afgewikkeld met gebruikmaking van Admin
Token(s) en, voor zover relevant, waarin tevens de
Parallelle Schuld wordt gecreëerd tussen de
Ondernemer en Stichting Zekerheden. De
Leningsovereenkomst bestaat uit:
(a) een Term Sheet; en
(b) de Standaard Leningsvoorwaarden;

Lening

een bedrag dat door een Financier aan een
Ondernemer ter beschikking wordt gesteld door
middel
van
het
aangaan
van
een
Leningsovereenkomst via het Platform;

Lening Token(s)

een met relevante protocollen van Ethereum
verenigbare niet-fungibele token / smart contract
dat één Lening vertegenwoordigt en die wordt
gecreëerd door Finturi ten behoeve van de

Algemene Voorwaarden Finturi – Juni 2021

5

administratie
en
het
beheer
van
de
Leningsovereenkomsten(en) die via het Platform tot
stand komen tussen één of meer Financier(s) en een
Ondernemer;
Limiet

een door Finturi vast te stellen maximum Hoofdsom
dat op enig moment ter beschikking kan worden
gesteld door één of meer Financiers aan een
Ondernemer via het Platform;

Ondernemer

een door Finturi in overeenstemming met deze
Voorwaarden geregistreerde (rechts)persoon niet
zijnde een consument in de zin van artikel 1:1 Wft (en
derhalve immer handelend in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf) die voldoet aan de aan hem in deze
Voorwaarden gestelde vereisten die via het Platform
een Financieringsverzoek doet ten behoeve van het
afsluiten van een Leningsovereenkomst via het
Platform;

Parallelle Schuld

een separate en zelfstandige verplichting van de
Ondernemer tot betaling aan Stichting Zekerheden
van een bedrag dat te allen tijde gelijk is aan de dan
uitstaande totale Principale Schuld van de
Ondernemer aan Financiers uit hoofde van één of
meer Leningsovereenkomsten die zijn afgesloten
met Financiers via het Platform;

Principale Schuld

de totale verplichtingen van de Ondernemer jegens
de Financiers onder enige Leningsovereenkomst die
door de Ondernemer met Financiers is gesloten via
het Platform van tijd tot tijd;

Partijen, respectievelijk Partij:

Gebruiker, Ondernemer, Financier, Finturi, Stichting
Payments
en/of
Stichting
Zekerheden;

Platform

het door Finturi geëxploiteerde online alternatief
financieringsplatform
bereikbaar
via
www.finturi.com via welke Leningsovereenkomsten
kunnen worden aangegaan tussen Financier(s) en
Ondernemer(s) en dat is gekoppeld aan het
Administratiesysteem van Finturi dat gebruik maakt
van Admin Tokens;
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Raamovereenkomst

een doorlopende overeenkomst waaronder een
Ondernemer onder bepaalde voorwaarden tot het
Limiet Financieringsverzoeken kan doen plaatsen op
het Platform, welke Financieringsverzoeken na
aanvaarding door of namens Financier(s) resulteren
in afzonderlijke Leningsovereenkomsten tussen de
Ondernemer en de betreffende Financier(s);

Retail Financier

een Financier die niet kwalificeert als een
professionele marktpartij in de zin van artikel 1:1 Wft
en artikel 3 Besluit Definitiebepalingen Wft;

Standaard Leningsvoorwaarden

een standaard set van voorwaarden die van
toepassing zijn op iedere Leningsovereenkomst die
via het Platform tot stand komt. De Standaard
Leningsvoorwaarden zijn te raadplegen via de
Website en in het Account;

Stichting Payments

de Stichting Finturi Payments (Kamer van
Koophandel nummer: 74703773, statutair gevestigd
te ’s-Gravenhage en kantoorhoudende te 2496 XD,
‘s-Gravenhage aan Pr Catharina-Amaliastraat 5;

Stichting Zekerheden

de Stichting Zekerheden Finturi (Kamer van
Koophandel nummer: 82994307, statutair gevestigd
te ’s-Gravenhage en kantoorhoudende te 2496 XD,
‘s-Gravenhage aan Pr Catharina-Amaliastraat 5,
welke stichting zich ten doel heeft gesteld om als
zekerheidsgerechtigde voor de Financiers op te
treden, waaronder het verkrijgen, vestigen, beheren
en uitwinnen van zekerheidsrechten ten behoeve
van de Financiers en het uitoefenen van de aan de
stichting toegekende rechten;

Term Sheet

een digitaal term sheet waarin de kernvoorwaarden
zijn opgenomen met betrekking tot de Lening
waaronder maar niet beperkt tot (i) de hoofdsom,
(ii) de looptijd, (iii) de vervaldatum, (iv) de
toepasselijke rente en (v) het doel waarvoor de
Lening wordt aangetrokken door de Ondernemer;

Trust score

een door Finturi berekende score uitgedrukt in een
percentage waarmee de compleetheid en actualiteit
van de Gegevens die gebruikt zijn om de Health score
te berekenen wordt weergegeven;
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2.
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

Voorwaarden

deze algemene voorwaarden bestaande uit drie
delen: Deel I – Algemeen, Deel II – Ondernemers,
Deel III Financiers;

Website

www.finturi.com;

Werkdag

iedere doordeweekse dag waarop banken open zijn
met uitzondering van zon- en feestdagen;

Wft

Wet op het financieel toezicht, zoals gewijzigd van
tijd tot tijd; en

Zekerheden

enig persoonlijk of goederenrechtelijk
zekerheidsrecht dat is of wordt gevestigd door of
ten behoeve van een Ondernemer tot zekerheid van
de nakoming van enige schuld van een Ondernemer
aan één of meer Financiers uit hoofde van één of
meer Leningen voortvloeiende uit één of meer
Leningsovereenkomsten gesloten via het Platform
van tijd tot tijd alsmede enig persoonlijk of
goederenrechtelijke zekerheidsrecht dat is of wordt
gevestigd door of ten behoeve van een Ondernemer
tot zekerheid van de nakoming van de Parallelle
Schuld van een Ondernemer aan Stichting
Zekerheden die deze zekerheden houdt ten gunste
van de Financiers aan wie de Ondernemer de
Principale Schuld verschuldigd is.

Toepasselijkheid Voorwaarden
Deze Voorwaarden bestaan uit drie delen: Deel I – Algemeen, Deel II – Ondernemers en Deel
III – Financiers. De Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform op
welke wijze dan ook, op de relatie tussen een Gebruiker en Finturi alsmede de relatie tussen
een Gebruiker en de Stichting Payments respectievelijk Stichting Zekerheden. Een Gebruiker
gaat akkoord met de Voorwaarden door het bezoeken van de Website, door gebruik te maken
van het Platform en/of door Diensten af te nemen van Finturi.
Voor zover enige bepaling in ‘Deel II – Ondernemers’ of ‘Deel III – Financiers’ geheel of
gedeeltelijk afwijkt van een bepaling in ‘Deel I – Algemeen’, zal de bepaling in Deel II en/of
Deel III prevaleren.
De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is altijd bepalend voor de uitleg van de bepalingen
opgenomen in de Voorwaarden.
Indien enige bepaling uit de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van de Voorwaarden van kracht blijven.
De Voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de Website. Op verzoek van
een Gebruiker wordt een kopie van de Voorwaarden kosteloos per e-mail verstrekt.
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3.
3.1

3.2
3.3

4.
4.1
4.2

4.3
4.4

4.5
4.6

5.
5.1

5.2

Het Platform
Het Platform is een online marktplaats dat geëxploiteerd wordt door Finturi en bereikbaar is
via de Website. Via het Platform kunnen Ondernemers met een financieringsbehoefte na het
doorlopen van het Aanvraagproces een Financieringsverzoek plaatsen en kunnen Financier(s)
met een investeringsbehoefte investeren in een Financieringsverzoek van een Ondernemer
door het aangaan van een Leningsovereenkomst via het Platform.
Finturi zal zich inspannen voor constante bereikbaarheid en het goed functioneren van het
Platform maar staat hier niet voor in.
Voor toegang tot het Platform dient een Gebruiker te beschikken over de nodige technische
apparatuur. Finturi is niet aansprakelijk voor enige schade die een Gebruiker lijdt ten gevolge
van het disfunctioneren van de technische apparatuur van de Gebruiker.
Het Administratiesysteem
Ten behoeve van het beheren en administreren van Leningsovereenkomsten die via het
Platform tot stand gekomen zijn, onderhoudt Finturi een Administratiesysteem.
Finturi creëert ten behoeve van het Administratiesysteem Admin Tokens. De Admin Tokens
vertegenwoordigen het onderliggende goed. De Lening Tokens vertegenwoordigen de
Leningsovereenkomsten in een 1:1 verhouding. De Finturi Tokens vertegenwoordigen euro’s
in een 1:1 verhouding.
Finturi is verantwoordelijk voor de juistheid van het Administratiesysteem en voor het creëren
van de Admin Tokens en voor zover relevant het vernietigen van Finturi Tokens.
Finturi gebruikt een openbare blockchain, Ethereum, voor het Administratiesysteem. Data die
door Finturi worden gebruikt om de Admin Tokens te creëren zijn transparant en in beginsel
voor een ieder inzichtelijk, te raadplegen en te controleren. Door aanvaarding van deze
Voorwaarden verklaren Gebruikers hiermee bekend te zijn en geen bezwaar te hebben tegen
het op Ethereum openbaar maken door Finturi van relevante data die nodig zijn om de Admin
Tokens te creëren.
Een uittreksel uit het Administratiesysteem strekt tot volledig bewijs, tenzij tegenbewijs wordt
geleverd.
Finturi is niet aansprakelijk voor enige schade die een Gebruiker lijdt ten gevolge van (i) het
eigen handelen van een Gebruiker, (ii) het disfunctioneren van Ethereum, of (iii) het
disfunctioneren van het Administratiesysteem en de daarin opgenomen Admin Tokens door
toedoen van derden.
Registratie op het Platform
Om gebruik te kunnen maken van de Diensten dient een Gebruiker zich te registeren op het
Platform. Registratie vindt plaats door middel van het doorlopen van het registratieproces van
Finturi. Tijdens het registratieproces zal onder meer worden gevraagd naar naam, adres en
contactgegevens van de Gebruiker en van de natuurlijke persoon die de Gebruiker
vertegenwoordigt. Ook dient iedere Gebruiker een op zijn naam staande IBAN betaalrekening
op te geven, welke betaalrekening zal worden gekoppeld aan het Account van de Gebruiker.
Zowel de Gebruiker als, voor zover relevant, de persoon die de Gebruiker vertegenwoordigt
zal zich moeten identificeren tijdens het registratieproces en de relevante informatie dienen
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5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

6.
6.1

6.2

7.

te verstrekken of handelingen dienen te verrichten om Finturi in staat te stellen de identiteit
vast te stellen en te verifiëren.
Finturi behoudt zich te allen tijde het recht voor aanvullende informatie van een Gebruiker op
te vragen in het kader van het registratieproces.
Finturi behoudt zich te allen tijde het recht voor om een registratie van een Gebruiker zonder
opgave van reden af te wijzen.
Acceptatie van de Gebruiker op het Platform wordt door Finturi bevestigd per e-mail waarin
onder andere een activatielink is opgenomen voor het Account van de Gebruiker.
Gebruiker is verplicht om de Gegevens die zijn verstrekt tijdens het registratieproces
onverwijld aan te vullen en/of te wijzigen indien deze Gegevens niet (meer) juist of volledig
zijn.
Door middel van het doorlopen van het registratieproces verklaart Gebruiker:
(a) niet op enige manier betrokken te zijn bij illegale praktijken zoals, maar niet beperkt
tot, fraude, witwassen, het financieren van terrorisme en/of andere vormen van
illegaliteit; en
(b) dat er geen faillissements- of insolventieprocedures of procedures voor
onderbewindstelling aanhangig zijn gemaakt, er geen vrijwillige overeenkomsten met
crediteuren of crediteurakkoorden (individueel of als groep) zijn gemaakt of bestaan
met betrekking tot de Gebruiker.
Garanties en verklaringen Gebruiker
Een Gebruiker verklaart en garandeert:
(a) dat hij, of de natuurlijke persoon die de Gebruiker vertegenwoordigt bij het aangaan
op het Platform (i) handelingsbekwaam is, (ii) de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en,
voor zover relevant, (iii) bevoegd is om de Gebruiker rechtsgeldig te
vertegenwoordigen;
(b) dat hij bevoegd is om en al het noodzakelijke te hebben verricht om rechtsgeldig een
Leningsovereenkomst via het Platform te kunnen aangaan, uit te voeren en aan zijn
verplichtingen daaronder te voldoen;
(c) dat, wanneer hij een rechtspersoon is,
(i) hij is opgericht en bestaat als een rechtspersoon naar Nederlands recht en dat
hij zijn activiteiten ontplooit in overeenstemming met alle toepasselijke
wettelijke voorschriften en zijn statuten;
(ii) hij economisch belang of anderszins profijt heeft bij het aangaan van een
Leningsovereenkomst via het Platform en dat dit in overeenstemming is met
zijn statutaire doelomschrijving;
(d) dat het saldo op de IBAN betaalrekening die aan zijn Account is gekoppeld te allen
tijde voldoende is om aan zijn verplichtingen onder een Leningsovereenkomst te
voldoen; en
(e) dat de Gegevens die de Gebruiker verstrekt volledig, juist en op geen enkele manier
misleidend zijn.
De Gebruiker wordt geacht deze garanties en verklaringen te herhalen bij het indienen van
iedere Aanvraag en het aangaan van iedere Leningsovereenkomst via het Platform.
Account
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7.1
7.2
7.3
7.4

7.5

7.6

7.7
7.8

8.
8.1
8.2

8.3

Gebruiker waarborgt dat het wachtwoord dat toegang geeft tot het Account voldoet aan de
vereisten voor een ‘sterk wachtwoord’.
Ieder Account is strikt persoonlijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe om de inloggegevens
strikt vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden te bewaren.
Per Gebruiker mag slechts één Account worden aangemaakt op het Platform.
Via het Account heeft een Gebruiker inzicht in de Leningsovereenkomst(en) die hij/zij is
aangegaan via het Platform alsmede enig bedrag dat tijdelijk op de bankrekening van de
Stichting Payments in overeenstemming met Artikel Error! Reference source not found. van
deze Voorwaarden wordt gehouden ten behoeve of ten gunste van de Gebruiker.
De bankrekening van de Stichting Payments zal enkel worden gebruikt voor het doeleinde als
omschreven in Artikel Error! Reference source not found. van deze Voorwaarden. Een Retail
Financier of een Ondernemer kan geen creditsaldo opbouwen of aanhouden via de
bankrekening van de Stichting Payments. Enig creditsaldo dat volgt uit het Account van een
Retail Financier of Ondernemer zal door een Retail Financier binnen 5 dagen worden
aangewend ter investering in een Leningsovereenkomst of binnen 5 dagen door de Retail
Financier worden teruggevorderd door indiening van een uitbetalingsverzoek via het Account
van de Retail Financier. Binnen 5 dagen zal enig creditsaldo dat volgt uit het Account van een
Ondernemer door een Ondernemer worden teruggevorderd door indiening van een
uitbetalingsverzoek via het Account van de Ondernemer. Een Ondernemer begrijpt en
aanvaardt dat geen uitbetalingsverzoek kan worden ingediend voor het verstrijken van 24
uren nadat een Leningsovereenkomst tot stand is gekomen via het Platform in verband met
het ontbindingsrecht van een Retail Financiers als omschreven in Artikel 32 van deze
Voorwaarden.
De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die via het Account
van de Gebruiker worden verricht. De Gebruiker vrijwaart Finturi en de Stichting Payments
tegen alle schade die Finturi en/of de Stichting Payments lijdt door handelingen die via het
Account van de Gebruiker zijn verricht inclusief handelingen die ongeautoriseerd zijn verricht
door bijvoorbeeld verlies van de inloggegevens.
Gebruiker is verplicht Finturi direct te informeren over ongeautoriseerd gebruik van het
Account.
Gebruiker verstrekt hierbij aan Finturi een onherroepelijke volmacht met het recht van
substitutie om die handelingen te verrichten die Finturi noodzakelijk acht om (verder)
ongeautoriseerd gebruik van een Account en de daaruit voortvloeiende schade te voorkomen
dan wel te beperken.
Gebruik van het Platform en kosten
Gebruikers zijn gehouden de Website en het Platform uitsluitend voor rechtmatige
doeleinden te gebruiken.
Iedere Gebruiker weerhoudt zich van enige gedraging die inbreuk maakt op rechten van
Finturi, Stichting Payments, Stichting Zekerheden of van derden, waaronder maar niet beperkt
tot intellectuele eigendomsrechten.
Gebruiker zal zich weerhouden van enige gedraging die een negatieve impact heeft op Finturi,
Stichting Payments, Stichting Zekerheden en/of het Platform en de reputatie van deze
partijen.
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8.4

De kosten die zijn verbonden voor het gebruik van het Platform en het afsluiten van
Leningsovereenkomsten via het Platform zijn te raadplegen via de Website en worden per

Leningsovereenkomst kenbaar gemaakt aan de Gebruiker. De administratiefee en, voor

8.5

9.
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

zover relevant, de beheerfee die betaalbaar is door een Financier aan Finturi dient door
Financier tezamen met (zijn deel van) de Lening betaald te worden aan Stichting Payments,
die op haar beurt de ontvangen gelden zal doorbetalen aan de daartoe rechthebbende (zijnde
Finturi respectievelijk de Ondernemer met wie de Financier een Leningsovereenkomst heeft
gesloten). De success fee die betaalbaar is door de Ondernemer aan Finturi wordt ingehouden
door Stichting Payments op de opbrengsten van de Lening die via het Platform ter beschikking
wordt gesteld door de Financier(s) aan de Ondernemer en deze success fee wordt
doorbetaald door de Stichting Payments aan Finturi.
Kosten voor eventuele te voeren procedures en het uitwinnen van zekerheden komen voor
rekening van de Ondernemer. Voor zover de opbrengsten van uitwinning van zekerheden niet
toereikend zijn om de gepaard gaande kosten te dekken, worden de kosten voor eventuele te
voeren procedures en het uitwinnen van zekerheden door de Stichting Zekerheden naar rato
in mindering gebracht bij terugbetaling van de Lening.
Leningsovereenkomsten
Finturi verricht werkzaamheden als tussenpersoon bij de totstandkoming van
Leningsovereenkomsten die tussen Ondernemers en Financiers via het Platform zijn of
worden aangegaan. Finturi noch de Stichting Payments is contractspartij bij deze
Leningsovereenkomsten.
De Leningsovereenkomst komt tot stand door het doen van een aanbod tot financiering door
de Ondernemer door middel van het (laten) plaatsen van een Financieringsverzoek en het
daarin vervatte Term Sheet op het Platform enerzijds, en aanvaarding van het
Financieringsverzoek en het daarin vervatte Term Sheet door een Financier of door Finturi
namens een Financier op grond van een daartoe door de Financier aan Finturi verstrekt
mandaat anderzijds.
Een Leningsovereenkomst bestaat uit een Term Sheet dat aangevuld wordt door Standaard
Leningsvoorwaarden. Deze Standaard Leningsvoorwaarden zijn op iedere
Leningsovereenkomst van toepassing. Gelijktijdig met aanvaarding van deze Voorwaarden,
wordt een Gebruiker in de gelegenheid gesteld om de Standaard Leningsvoorwaarden te
aanvaarden. Uw aanvaarding wordt door Finturi opgeslagen in het Administratiesysteem.
Voor zover de Leningsovereenkomst wordt aangegaan tussen een Ondernemer en een Retail
Financier geldt dat deze wordt aangegaan onder een ontbindende voorwaarde zoals nader
omschreven in de Standaard Leningsvoorwaarden.
Voor zover meerdere Financiers gezamenlijk de Lening verstrekken aan de Ondernemer
conform het Financieringsverzoek, komen tussen de Ondernemer en de betreffende
Financiers afzonderlijke, gelijkluidende (met uitzondering van de verstrekte hoofdsom van de
Lening per Financier) Leningsovereenkomsten tot stand, telkenmale wanneer een Financier
(of Finturi namens een Financier op grond van een daartoe door de Financier aan Finturi
verstrekt mandaat) het Financieringsverzoek en het daarin vervatte Term Sheet (pro rata)
heeft aanvaard.
Het voortbestaan van Finturi, Stichting Payments en/of het Platform heeft geen invloed op de
Leningsovereenkomst(en) en laat de rechtsverhoudingen tussen de Ondernemer en
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Financier(s) en de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Leningsovereenkomst(en)
ongemoeid.
10. Stichting Payments
10.1 Finturi faciliteert de betaalstromen tussen de Ondernemer en de Financier(s) uit hoofde van
de Leningsovereenkomsten via Stichting Payments. Stichting Payments heeft als doel om
derdengelden en/of andere vermogensbestanddelen te ontvangen en te beheren ten behoeve
van de Gebruikers en deze derdengelden en/of andere vermogensbestanddelen door of terug
te betalen aan de daartoe rechthebbenden.
10.2 Het Administratiesysteem is leidend voor de betalingen die van de bankrekening van Stichting
Payments worden verricht aan de rechthebbende(n) in het kader van de uitvoering van de
Leningsovereenkomsten die gesloten worden via het Platform. Stichting Payments verricht
enkel en alleen een betaling aan een Ondernemer of Financier indien en voor zover uit het
Administratiesysteem volgt dat de betreffende betaling moet worden verricht.
10.3 Betalingen ten gunste van rechthebbende Gebruikers zal Stichting Payments enkel verrichten
op de IBAN betaalrekening die in het kader van het registratieproces is gekoppeld aan het
Account van de rechthebbende Gebruiker.
10.4 Stichting Payments vergoedt geen rente, noch aan de Financier noch aan de Ondernemer,
over de periode dat de gelden op de rekening van de Stichting Payments staan.
10.5 Voor zover de Stichting Payments gelden onder zich houdt van anderen dan professionele
marktpartijen, kan de Stichting Payments de ontvangen gelden niet langer onder zich houden
dan technisch en organisatorisch noodzakelijk, welke termijn nimmer langer dan 90 dagen zal
zijn. Indien deze situatie zich voordoet, zullen de ontvangen gelden automatisch worden
teruggeboekt aan de rechthebbende(n) zonder dat de rechthebbende(n) daartoe een
uitbetalingsverzoek heeft ingediend via het Account.
10.6 Stichting Payments houdt zich het recht voor om op basis van haar moverende redenen
gelden niet door te betalen aan de Ondernemer. Indien deze situatie zich voordoet, kunnen
de ontvangen gelden worden teruggeboekt aan de rechthebbende Financier(s) zonder dat de
rechthebbende Financier(s) daartoe een uitbetalingsverzoek ingediend hebben via hun
Account.
10.7 Stichting Payments noch Finturi kan verantwoordelijk gehouden worden voor renteverliezen
die ontstaan zijn door mogelijke vertragingen tussen het incasseren/ontvangen van gelden en
het moment van betaling door Stichting Payments aan de rechthebbende(n) die ontstaan zijn
door (i) vertragingen in het betalingsverkeer tussen banken, en/of (ii) storneringen, en/of (iii)
mogelijke verkeerde informatieverschaffing van de rechthebbende(n).
10.8 Stichting Payments is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van Finturi, waaronder
de verantwoordelijkheden van Finturi ter zake de juistheid van het Administratiesysteem en
het creëren van Admin Tokens en voor wat betreft Finturi Tokens het vernietigen ervan, tenzij
aan de zijde van de Stichting Payments ten aanzien van de geleden schade sprake is van opzet
of grove schuld.

11. Stichting Zekerheden
11.1 Gelijktijdig met het tot stand komen van een Lening onder een Leningsovereenkomst,
verplicht de Ondernemer zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk tot het betalen aan
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Stichting Zekerheden van de Parallelle Schuld, welke Parallelle Schuld te allen tijde exact gelijk
is aan en derhalve gespiegeld is met de Principale Schuld.
11.2 Een tekortkoming in de nakoming met betrekking tot de Principale Schuld brengt met zich dat
de Ondernemer tevens van rechtswege in verzuim is ten aanzien van zijn verplichtingen onder
de Parallelle Schuld zonder dat een ingebrekestelling vereist is.
11.3 Een Parallelle Schuld creëert een betalingsverplichting van de Ondernemer aan Stichting
Zekerheden die separaat en onafhankelijk is van de Principale Schuld. De Parallelle Schuld zal
direct opeisbaar worden door Stichting Zekerheden indien en voor zover enige
betalingsverplichting van de Ondernemer aan Financiers onder de Principale Schuld, en
derhalve onder enige Leningsovereenkomst, opeisbaar wordt, met dien verstande dat enige
betaling door de Ondernemer op de Principale Schuld gelijktijdig de Parallelle Schuld met een
evenredig deel doet afnemen en vice versa.
11.4 Stichting Zekerheden handelt op eigen naam doch ten behoeve van de Financiers.
11.5 Tot zekerheid van de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Ondernemer aan
Stichting Zekerheden onder de Parallelle Schuld worden door de Ondernemer en/of aan
Ondernemer gelieerde (rechts)personen zekerheidsrechten gevestigd ten gunste van Stichting
Zekerheden in haar hoedanigheid van zelfstandige en enige crediteur van de Parallelle Schuld.
11.6 De zekerheidsrechten die worden verstrekt door de Ondernemer ten gunste van Stichting
Zekerheden, zullen worden gevestigd bij separate ondershandse akte(n).
11.7 Op verzoek van Finturi, namens de Financiers, kan Stichting Zekerheden overgaan tot het
opeisen van de Parallelle Schuld en het uitwinnen van de zekerheidsrechten.
11.8 Alle betalingen waaronder enige executie opbrengst die door Stichting Zekerheden worden
ontvangen zullen, na aftrek van de door Stichting Zekerheden gemaakte kosten in verband
met de executie, naar rato worden uitgekeerd aan de Financiers van de betreffende Principale
Schuld zonder dat onderscheid wordt gemaakt tussen de leeftijd van de Leningen die
voortvloeien uit Leningsovereenkomsten die de Ondernemer is aangegaan met verschillende
Financiers indien en voor zover de Principale Schuld meer dan één Lening betreft.
11.9 Stichting Zekerheden is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door tijdverloop
tussen het moment van opeisbaar worden van de Parallelle Schuld en het uitwinnen van de
Zekerheden, tenzij aan de zijde van Stichting Zekerheden ten aanzien van de geleden schade
sprake is van opzet of grove schuld.
11.10 Stichting Zekerheden is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van Finturi,
waaronder de verantwoordelijkheden van Finturi ter zake de juistheid van het
Administratiesysteem en het creëren van Admin Tokens en voor wat betreft Finturi Tokens
het vernietigen ervan, tenzij aan de zijde van de Stichting Zekerheden ten aanzien van de
geleden schade sprake is van opzet of grove schuld.
12. Volmacht en toestemming
12.1 In aanvulling op de volmacht zoals omschreven in artikel 7.8, verstrekt een Gebruiker door het
aanvaarden van deze Voorwaarden aan Finturi een onherroepelijke en onvoorwaardelijke
volmacht met het recht van substitutie om namens en voor rekening en risico van de
Gebruiker over te gaan tot
i. het, als gevolmachtigde van toekomstige Financier(s), aangaan van een
Raamovereenkomst met een Ondernemer onder opschortende voorwaarde van
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12.2

12.3

12.4
12.5

aanvaarding van ten minste één Financieringsverzoek door een Financier of door Finturi
namens een Financier op grond van een daartoe door de Financier aan Finturi verstrekt
mandaat;
ii. het aangaan van enige onderhandse akte of overeenkomst strekkende tot het vestigen
van Zekerheden ten gunste van een Financier voor zover de Zekerheden gevestigd
worden tot zekerheid van de nakoming van de Principale Schuld voortvloeiend uit enige
Leningsovereenkomst;
iii. het verrichten van het beheer en de administratie van de Leningsovereenkomst in
overeenstemming met het Administratiesysteem en de in verband daarmee gecreëerde
Admin Tokens;
iv. het verrichten van het beheer en de administratie van Zekerheden voor zover de
Zekerheden gevestigd zijn tot zekerheid van de nakoming van de Principale Schuld
voortvloeiend uit enige Leningsovereenkomst;
v. de met de Leningsovereenkomst gepaard gaande betalingen te laten verzorgen door
Stichting Payments;
vi. alle vorderingen en nevenrechten die voortvloeien uit de Leningsovereenkomst te
(doen) incasseren en de daarmee samenhangende rechten uit te (laten) voeren,
waaronder, doch niet beperkt tot, het (laten) uitwinnen van Zekerheden voor zover die
Zekerheden gevestigd zijn tot zekerheid van de nakoming van de Principale Schuld
voortvloeiend uit enige Leningsovereenkomst; en
vii. om die handelingen te verrichten die Finturi noodzakelijk acht om (verder)
ongeautoriseerd gebruik van een Account en de daaruit voortvloeiende schade te
voorkomen dan wel te beperken, en in het kader van het bovenstaande:
(a) overeenkomsten en andere rechtshandelingen aan te gaan respectievelijk te
verrichten, die daden van beheer betreffen;
(b) alle verdere beheersdaden te verrichten;
(c) betalingen te (laten) doen en te (laten) ontvangen;
(d) als procespartij voor Gebruiker in rechte op te treden;
(e) en verder al datgene te doen dat noodzakelijk of nuttig is in verband hiermee.
Een Gebruiker die zich registreert als Ondernemer stemt ermee in dat Finturi tevens optreedt
als gevolmachtigde van de Financier en iedere Gebruiker die zich registreert als Financier
stemt ermee in dat Finturi tevens optreedt als gevolmachtigde van de Ondernemer.
Een Gebruiker doet, voor zover nodig, afstand van de bepalingen omtrent Selbsteintritt met
als gevolg dat Finturi zowel als gevolmachtigde van de Ondernemer als gevolmachtigde van de
Financier kan optreden.
De Gebruiker verstrekt hierbij aan Finturi - voor zover dit is vereist - zijn toestemming om alle
Gegevens te gebruiken in het kader van het verlenen en uitvoeren van de Diensten.
De Ondernemer verstrekt hierbij zijn toestemming aan Finturi om de naam van de
Ondernemer te gebruiken voor het promoten van het Platform.

13. Beëindigen/Stopzetten Account
13.1 Finturi is gerechtigd om te allen tijde naar eigen inzicht een Account per direct te blokkeren
en/of te beëindigen, waaronder in ieder geval begrepen de situatie(s) waarin één of meerdere
van onderstaande omstandigheden zich voordoet:
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(a) Gebruiker handelt in strijd met deze Voorwaarden, de dienstverleningsovereenkomst
gesloten met Finturi en/of een Leningsovereenkomst;
(b) Gebruiker handelt onrechtmatig jegens Finturi, Stichting Payments, Stichting
Zekerheden of een andere bij de Diensten betrokken partij;
(c) het Account is meer dan 12 maanden niet gebruikt;
(d) Finturi heeft wetenschap van omstandigheden op basis waarvan Finturi in redelijkheid
mag vermoeden dat een Gebruiker binnen afzienbare tijd niet meer in staat zal zijn
om zijn verplichtingen onder de Voorwaarden, Leningsovereenkomst(en) en/of de
Zekerheden na te komen.
13.2 Finturi is niet aansprakelijk voor enige schade die een Gebruiker lijdt ten gevolge van het
blokkeren of beëindigen van een Account in overeenstemming met artikel 13.1 van de
Voorwaarden.
13.3 Het blokkeren dan wel beëindigen van het Account heeft geen invloed op de verplichtingen
van een Gebruiker onder een reeds gesloten Leningsovereenkomst, anders dan zoals volgt uit
de Standaard Leningsvoorwaarden.
13.4 Een Gebruiker kan zijn Account per direct beëindigen in zijn Account, mits er geen sprake is
van een nog lopende Leningsovereenkomst, een lopende Aanvraag of een geplaatst
Financieringsverzoek.
14. Intellectuele Eigendomsrechten
14.1 De inhoud van de Website en het Platform (tekst en afbeeldingen) wordt beschermd door de
Auteurswet en de Databankenwet. Het is een ieder verboden om de inhoud van de Website te
kopiëren of op een andere manier te verveelvoudigen en/of aan derden ter beschikking te
stellen zonder toestemming van Finturi.
14.2 Finturi en haar licentiegevers zijn exclusief rechthebbende(n) op alle onderdelen van het
Platform en de Diensten, waaronder begrepen het geheel van intellectuele eigendomsrechten
en functionaliteit daarin.
15. Data Privacy
15.1 Finturi verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Voor een nadere
toelichting op de wijze waarop Finturi omgaat met persoonsgegevens afkomstig van
Gebruikers wordt verwezen naar het Privacy Policy van Finturi dat te raadplegen is op de
Website.
16. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
16.1 In aanvulling op de beperkingen in aansprakelijkheid en vrijwaringen elders opgenomen in
deze Voorwaarden geldt dat Finturi, Stichting Payments noch Stichting Zekerheden
aansprakelijk is voor schade geleden door een Gebruiker ten gevolge van het gebruik van het
Platform, waaronder maar niet beperkt tot enige schade ten gevolge van het niet tot stand
komen van een Leningsovereenkomst via het Platform, en enig handelen en/of nalaten van
Finturi, Stichting Payments of Stichting Zekerheden tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld aan de zijde van Finturi, Stichting Payments of Stichting Zekerheden.
16.2 In geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Finturi, Stichting
Payments of Stichting Zekerheden is de aansprakelijkheid van Finturi, Stichting Payments en
Stichting Zekerheden in elk geval nadrukkelijk beperkt tot een totaal bedrag van EUR 5.000
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(zegge: vijfduizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende
gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
16.3 Enige schade geleden door een Gebruiker dient door de Gebruiker binnen dertig (30) dagen
nadat de Gebruiker de schade dan wel het schadeveroorzakende voorval heeft ontdekt of
redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk te worden gemeld bij Finturi. Niet tijdig
melden van de schade dan wel het schadeveroorzakende voorval heeft tot gevolg dat alle
vorderingen, rechten en verweren van Gebruiker voortvloeiende uit het desbetreffende
schadeveroorzakende voorval komen te vervallen.
16.4 Gebruiker vrijwaart Finturi, Stichting Payments en Stichting Zekerheden tegen alle schade en
kosten, waaronder directe en indirecte schade en de kosten voor rechtsbijstand, ten gevolge
van vorderingen van derden in verband met door de Gebruiker aan Finturi verstrekte
Gegevens en/of handelingen verricht via het Account van de Gebruiker.
17. Wijzigingen Diensten en Voorwaarden
17.1 Finturi is te allen tijde gerechtigd het registratieproces, het Aanvraagproces en/of de
vormgeving van de Diensten eenzijdig te wijzigen. Finturi streeft ernaar om dergelijke
wijzigingen binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze worden doorgevoerd.
17.2 Finturi is gerechtigd om de Diensten tijdelijk op te schorten, onder meer vanwege geplande
(onderhoud- en gerelateerde) ‘downtime’ van de Diensten. Finturi streeft ernaar om het
tijdelijke opschorten van de diensten tijdig aan te kondigen.
17.3 Finturi is te allen tijde gerechtigd de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk, waaronder ook de
kosten voor de Diensten, te wijzigen. Finturi streeft ernaar om wijzigingen in de Voorwaarden
binnen een redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzigingen worden
van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd door publicatie ervan op de
Website.
18. Klachtenregeling
18.1 Klachten over Finturi, Stichting Payments, Stichting Zekerheden de Diensten en/of het
Platform dienen schriftelijk online te worden ingediend via complaints@finturi.com. Finturi
streeft ernaar om binnen vier weken na ontvangst van een klacht hierop te reageren en om de
klacht af te handelen binnen acht weken na ontvangst ervan. Indien deze streefperiodes niet
gehaald kunnen worden, zal de klachtenofficier van Finturi de klager hierover informeren en
de verwachtingen van de klager trachten te beheersen.
18.2 Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van een klacht.
19. Overige bepalingen
19.1 Finturi behoudt zich het recht voor haar rechten en verplichtingen (of een deel daarvan)
jegens een Gebruiker uit te besteden of over te dragen. Een Gebruiker stemt reeds bij
voorbaat in met een contract overneming door een derde van enige contractuele relatie
tussen de Gebruiker en Finturi, Stichting Payments en/of Stichting Zekerheden als bedoeld in
artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek. Deze toestemming bij voorbaat wordt onherroepelijk
gegeven door een Gebruiker en omvat tevens de volmachten als omschreven in de artikelen
7.8 en 12 van deze Voorwaarden.
19.2 Het is een Gebruiker niet toegestaan enige van zijn rechten of verplichtingen jegens Finturi,
Stichting Payments of Stichting Zekerheden over te dragen, zonder de uitdrukkelijke
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voorafgaande schriftelijke toestemming van Finturi. Dit verbod heeft tevens
goederenrechtelijke werking.
20. Toepasselijk recht en forumkeuze
20.1 Op deze Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende (rechts)verhoudingen en contractuele
evenals niet-contractuele rechten en verplichtingen is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
20.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

DEEL II - ONDERNEMERS
21. Ondernemer
21.1 Een Gebruiker die zich inschrijft als Ondernemer dient tenminste vierentwintig (24) maanden
bij de Nederlandse Kamer van Koophandel te zijn ingeschreven.
22. Aanvraag
22.1 Om een Financieringsverzoek te kunnen plaatsen op het Platform dient de Ondernemer een
Aanvraag in te dienen via het Account en alle door Finturi tijdens het Aanvraagproces
gevraagde informatie te verstrekken.
22.2 De Ondernemer geeft door het doen van een Aanvraag toestemming aan Finturi om de
Gegevens te gebruiken voor het berekenen van de Health score en Trust score. Een nadere
omschrijving van de wijze waarop de Health score en de Trust score wordt berekend, is te
raadplegen via de Website.
22.3 De Ondernemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat de hoogte van de Lening evenals
het toepasselijke rentepercentage door Finturi wordt vastgesteld op basis van de Gegevens
(waaronder de gewenste looptijd van de Lening) en de op grond van de Gegevens door Finturi
berekende Health score en Trust score.
22.4 Finturi behoudt zich het recht voor om te allen tijde aanvullende informatie van de
Ondernemer op te vragen ter beoordeling van de Aanvraag.
22.5 Finturi behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgave van reden een Aanvraag af
te wijzen.
23. Plaatsen Financieringsverzoek
23.1 De Ondernemer aanvaardt dat de Gegevens die redelijkerwijze nodig zijn voor een Financier
om een geïnformeerde beleggingsbeslissing te nemen ten minste 48 uur voorafgaand aan het
plaatsen van het Financieringsverzoek openbaar worden gemaakt op het Platform.
23.2 Voor zover de Ondernemer herhaaldelijk Aanvragen indient, is Ondernemer verplicht om de
Gegevens voorafgaand aan het indienen van een Aanvraag te controleren op juistheid en
compleetheid om te waarborgen dat deze Gegevens redelijkerwijze de informatie bevatten
die een Financier nodig heeft om een geïnformeerde beleggingsbeslissing te kunnen nemen.
23.3 Het Financieringsverzoek bevat het Term Sheet dat tezamen met de Standaard
Leningsvoorwaarden de Leningsovereenkomst vormt. Het Term Sheet wordt door Finturi
opgesteld op basis van de Gegevens, Health score en Trust score.
24.

Minimaal en maximaal te lenen bedrag
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24.1 Een Lening heeft een minimale hoofdsom van EUR 1.000 (duizend euro).
24.2 Een Ondernemer kan gelijktijdig niet meer dan een geaccumuleerde hoofdsom groot van EUR
1.000.000 (één miljoen euro) lenen op grond van Leningsovereenkomsten die via het
Platform tot stand zijn gekomen.
25. Totstandkoming Leningsovereenkomst
25.1 Het (laten) plaatsen van het Financieringsverzoek en het daarin vervatte Term Sheet geldt als
een aanbod gericht tot de Financier(s).
25.2 De Ondernemer begrijpt en aanvaardt dat het Financieringsverzoek een bindend,
onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanbod van de Ondernemer is aan de Financier(s) om de
Leningsovereenkomst in overeenstemming met het gepubliceerde Term Sheet en de
toepasselijke Standaard Leningsvoorwaarden aan te gaan.
25.3 De Ondernemer begrijpt en aanvaardt dat de Leningsovereenkomst tot stand komt en hij
daaraan gebonden is zodra een Financier, of Finturi namens een Financier op grond van een
daartoe door de Financier aan Finturi verstrekt mandaat, het Financieringsverzoek en het
daarin vervatte Term Sheet heeft aanvaard via het Platform.
25.4 Voor zover de Leningsovereenkomst wordt aangegaan met een Retail Financier, begrijpt en
aanvaardt de Ondernemer dat de Lening enkel beschikbaar wordt gesteld na het verstrijken
van het Ontbindingsrecht van een Retail Financier zoals omschreven in artikel 32 van deze
Voorwaarden.
26. Informatieverplichting Ondernemer
26.1 De Ondernemer verplicht zich hierbij om Finturi onverwijld te informeren indien Gegevens, al
dan niet door de Ondernemer zelf verstrekt aan Finturi in overeenstemming met deze
Voorwaarden, niet (meer) juist, volledig of misleidend zijn.
26.2 De Ondernemer verplicht zich om op periodieke basis ten minste de volgende informatie te
verstrekken aan Finturi:
(a) binnen 15 werkdagen nadat deze beschikbaar zijn geworden, de jaarrekening van het
meest recente boekjaar tezamen met, voor zover van toepassing, de
accountantsverklaring en het jaarverslag;
(b) voor zover beschikbaar, binnen 8 werkdagen nadat deze beschikbaar zijn geworden,
enige tussentijdse financiële verslaggeving;
(c) onverwijld, gegevens als gevolg waarvan één of meer verklaringen en garanties zoals
opgenomen in deze Voorwaarden niet (meer) juist zijn; en
(d) onverwijld, enige informatie die, indien openbaar gemaakt, mogelijk een nadelig
effect zou hebben of zou hebben gehad op de beslissing van een Financier (of de
beslissing van Finturi handelend namens een Financier op grond van een daartoe door
de Financier aan Finturi verstrekt mandaat) om de Leningsovereenkomst met de
Ondernemer aan te gaan.
27. Garanties en verklaringen Ondernemer
27.1 In aanvulling op de verklaringen en garanties opgenomen in artikel 6 van deze Voorwaarden,
verklaart en garandeert de Ondernemer:
(a) dat hij niet kwalificeert als een consument in de zin van artikel 1:1 Wft en derhalve
handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
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(b) dat naar hij weet of redelijkerwijs zou moeten weten, het aangaan van de
Leningsovereenkomst en de uitvoering van zijn verplichtingen daaronder geen inbreuk
maakt op enige toepasselijke wet- en regelgeving, voorschriften of, indien
toepasselijk, zijn statuten.
(c) dat geen beroep is gedaan op, verzoek is gedaan tot of besluit is genomen tot de
ontbinding of liquidatie van de Ondernemer of tot de benoeming van een (voorlopig)
vereffenaar;
(d) dat er geen conservatoir of executoriaal beslag is gelegd of naar verwachting gelegd
zal worden op activa van de Ondernemer;
(e) dat er geen procedure bij de rechter, arbiters, bindend adviseurs of mediators, met
inbegrip van privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures aanhangig zijn of
naar verwachting aanhangig worden gemaakt tegen de Ondernemer die nadelige
gevolgen zouden kunnen hebben voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde
van de Voorwaarden of enige Leningsovereenkomst;
(f) dat alle Gegevens die door de Ondernemer aan Finturi worden verstrekt volledig, juist
en op geen enkele manier misleidend zijn en Ondernemer niet heeft nagelaten om
enige informatie te verstrekken die, indien openbaar gemaakt, mogelijk een nadelig
effect zou hebben op de beslissing van een Financier (of de beslissing van Finturi
handelend namens een Financier op grond van een daartoe door de Financier aan
Finturi verstrekt mandaat) om de Leningsovereenkomst met de Ondernemer aan te
gaan;
(g) dat in het geval de Gegevens persoonsgegevens bevatten zoals gedefinieerd in artikel
4 AVG, de Ondernemer deze persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten
onder de AVG rechtmatig mag verstrekken aan Finturi;
(h) dat alle Leningen die Ondernemer aangaat via het Platform volledig voor rekening en
risico zijn van de Ondernemer;
(i) dat hij niet zijn bedrijf (dat wil zeggen hoofdactiviteit) maakt van het aantrekken of ter
beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden van het publiek;
(j) dat hij in een gezonde financiële situatie verkeert en dat zich gedurende een periode
van twee maanden voorafgaand aan het registeren op het Platform geen relevante
feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die nadelige gevolgen zouden kunnen
hebben voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden of
enige Leningsovereenkomst;
(k) dat de opbrengsten van de Lening niet zullen worden aangewend voor het
verstrekken van leningen door de Ondernemer aan derden (waaronder ook
groepsmaatschappijen van de Ondernemer); en
(l) dat alle op de Ondernemer toepasselijke wet- en regelgeving door de Ondernemer
wordt nageleefd.
27.2 De Ondernemer wordt geacht deze garanties en verklaringen te herhalen bij het indienen van
iedere Aanvraag en het aangaan van iedere Leningsovereenkomst via het Platform.
27.3 In de Standaard Leningsvoorwaarden zijn eveneens garanties en verklaringen opgenomen die
de Ondernemer wordt geacht doorlopend te verstrekken aan de Financier gedurende de
looptijd van de Leningsovereenkomst. In aanvulling op vergelijkbare garanties en verklaringen
zoals opgenomen in deze Voorwaarden, zijn in de Standaard Leningsvoorwaarden specifieke
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garanties en verklaringen opgenomen die gepaard gaan met het vermogensbestanddeel dat
als basis dient voor de Lening die de Ondernemer beoogt te financieren.
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DEEL III - FINANCIER(S)
28. Aanvaarden Financieringsverzoek en Term Sheet
28.1 De Financier begrijpt en aanvaardt dat de Leningsovereenkomst tot stand komt en hij daaraan
gebonden is zodra de Financier (dan wel Finturi handelend namens de Financier op grond van
een daartoe door de Financier aan Finturi verstrekt mandaat) het Financieringsverzoek en het
daarin vervatte Term Sheet aanvaardt via het Platform.
29. Geen advies
29.1 Het verstrekken van een (deel van een) Lening aan een Ondernemer door middel van het
aangaan van een Leningsovereenkomst via het Platform is volledig voor rekening en risico van
de Financier. Finturi verstrekt op geen enkele wijze een advies aan Financier ten aan zien van
het aangaan van een Leningsovereenkomst via het Platform. Een Financier dient zelf te
beoordelen of het doen van een investering passend is en dient indien nodig hierover
zelfstandig extern advies in te winnen.
30. Financierstoets
30.1 Een Retail Financier kan een eerste Financieringsverzoek slechts aanvaarden indien de Retail
Financier een Financierstoets heeft afgenomen en indien daaruit volgt dat de Retail Financier
over voldoende kennis en ervaring beschikt om te investeren in een Leningsovereenkomst via
het Platform. De Financierstoets wordt periodiek herhaald in overeenstemming met de
Crowdfunding Voorschriften.
30.2 Indien uit de Financierstoets blijkt dat een Retail Financier niet over voldoende kennis en
ervaring beschikt om te investeren in een Leningsovereenkomst of wanneer onvoldoende
informatie is verstrekt om dit te kunnen beoordelen, kan de Retail Financier slechts investeren
in de Leningsovereenkomst nadat de Retail Financier heeft verklaard zich bewust te zijn van
risico’s die verbonden zijn aan het aangaan van de Leningsovereenkomst via het Platform.
31. Minimaal en maximaal te investeren bedrag
31.1 De minimale investering per Financier per Leningsovereenkomst bedraagt EUR 1.000 (duizend
euro).
31.2 Een Retail Financier kan gelijktijdig niet meer dan EUR 80.000 (tachtigduizend euro) investeren
in Leningsovereenkomsten via het Platform.
31.3 Een Retail Financier dient te waarborgen dat slechts een verantwoord deel (niet meer dan
10%) van zijn vrij belegbare vermogen wordt geïnvesteerd in crowdfunding, al dan niet via het
Platform en al dan niet via de betrokkenheid van Finturi.
32. Ontbindingsrecht
32.1 Een Retail Financier heeft het recht om gedurende 24 uur na totstandkoming van de
Leningsovereenkomst deze te ontbinden. De Retail Financier wordt op die mogelijkheid
gewezen door Finturi uiterlijk op de Werkdag volgend op het aangaan van de
Leningsovereenkomst door de Retail Financier. Een Retail Financier kan gebruik maken van
deze bevoegdheid in zijn Account. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruikmaken van
deze bevoegdheid.
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33. Verklaringen Financier
33.1 In aanvulling op de verklaringen en garanties opgenomen in artikel 6 van deze Voorwaarden,
verklaart de Financier:
(a) dat hij de Gegevens die openbaar gemaakt zijn heeft gelezen en over voldoende
kennis en ervaring beschikt om op basis van de Gegevens een beleggingsbeslissing te
nemen en de gepaard gaande risico’s te begrijpen;
(b) dat hij zich ervan bewust is dat het aangaan van een Leningsovereenkomst via het
Platform risicovol is en volledig voor rekening en risico van de Financier;
(c) dat hij zich bewust is dat Finturi geen beleggings- of investeringsadvies geeft;
(d) dat hij zelf zijn eigen beoordeling en beslissing maakt rondom het aangaan van een
Leningsovereenkomst via het Platform, al dan niet met behulp van een eigen adviseur.
Voor zover tussen Financier aan Finturi het mandaat tot het verlenen van individuele
portefeuillebeheer heeft gegeven in de dienstverleningsovereenkomst geldt dat de
Financier verklaart opdracht en volmacht te hebben gegeven aan Finturi om de
beoordeling en beslissing om een Leningsovereenkomst aan te gaan via het Platform
te laten maken door Finturi handelend namens de Financier in overeenstemming met
een door de Financier aan Finturi verstrekt mandaat in de
dienstverleningsovereenkomst; en
(e) dat hij begrijpt en accepteert dat hij geen zeggenschap heeft of zal krijgen in de
Ondernemer waarin hij investeert en dat enkel wanneer in de Leningsovereenkomst
hiervan melding wordt gemaakt, de Lening wordt gesecureerd met Zekerheden.
Indien en voor zover geen Zekerheden zijn gevestigd, begrijpt en accepteert de
Financier als de Ondernemer failliet wordt verklaard, de Financier een concurrente
vordering heeft zonder enige voorrangspositie en dat alsdan de verhaal positie van de
Financier naar verwachting niet sterk zal zijn. Indien er wel Zekerheden zijn gevestigd,
biedt dat desondanks geen garantie dat de Financier de Lening, geheel of gedeeltelijk,
terugbetaald krijgt. De Financier kan zijn gehele investering verliezen.
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