ALGEMENE VOORWAARDEN WRAPID-PLATFORM (V2.1)

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op het gebruik van het WrapidPlatform en - indien en voor zover relevant - op het gebruik van de (volledige) Wrapid-Website.

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1

Aanbieder

Wrapid B.V., de uitvoerder van het businessplan en de (eerste)
verkoper van de Certificaten via het Platform.

1.2

Aanbieding

De aanbieding van de Aanbieder aan een Gebruiker tot het
aankopen van één of meerdere Certificaten.

1.3

Account

Een gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee een Gebruiker
toegang heeft tot het Platform.

1.4

Administratievoorwaarden

De administratievoorwaarden van de STAK, waarin een groot deel
van de rechten en plichten van Certificaathouders is geregeld.

1.5

Algemene Voorwaarden

Onderhavige voorwaarden voor het gebruik van het Platform (en
daar waar van toepassing de Website).

1.6

Certificaat

Een certificaat van aandeel, uitgegeven door de STAK, welk
certificaat eerst aangeboden wordt door de Aanbieder en
vervolgens verhandeld kan worden via het Platform.

1.7

Certificaathouder

Een (rechts)persoon die rechtsgeldig Certificaten houdt.

1.8

Gebruiker

Een (rechts)persoon die gebruikmaakt van het Platform en een
Account heeft, met inbegrip van Certificaathouders.

1.9

Platform

(Het onderdeel van) de Website van de Aanbieder, waarmee
de Certificaten worden verhandeld: https://invest.wrapid.eu.

1.10

Informatiedocument

Het format van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van
het informatiedocument, houdende de Aanbieding.

1.11

Investeerdersinformatie

Alle informatie die Gebruikers inzicht kan geven in de Aanbieding,
hieronder in ieder geval begrepen de Website (incl. het Platform),
het Informatiedocument, de Koopovereenkomst, de Statuten, de
Administratievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden.
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1.12

Investering

De investering die een Gebruiker doet door het aankopen van
Certificaten via het Platform, waarna hij Certificaathouder is.

1.13

Koopovereenkomst

De overeenkomst tot koop en levering van Certificaten, waarmee de
(aanstaande) Certificaathouder (digitaal) akkoord gaat.

1.14

Register

Het register waarin de Certificaathouders en bepaalde aan de
Certificaathouders gerelateerde gegevens worden opgenomen

1.15

STAK

Stichting Administratiekantoor Wrapid, de stichting waarmee
de aandelen van de Aanbieder zijn gecertificeerd, die het Register
bijhoudt en de belangen van Certificaathouders behartigt.

1.16

Statuten

Het geheel van de geldende statutaire bepalingen van de
Aanbieder en de STAK (te allen tijde op te vragen).

1.17

Website

De website van Aanbieder, www.wrapid.eu, waar het Platform
(https://invest.wrapid.eu) een belangrijk onderdeel van is.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
2.1

De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op het gebruik van het Platform en - indien
en voor zover relevant - op het gebruik van de (volledige) Website.

2.2

De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten en overige
betrekkingen tussen de Aanbieder en de Gebruiker (daaronder begrepen de Certificaathouder).

2.3

Door het aanmaken van een Account, aanvaardt de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden expliciet.

2.4

De Algemene Voorwaarden zijn onder meer te downloaden via de ‘footer’ van de Website (helemaal
onderaan te vinden). Zij zijn tevens op te vragen per e-mail (info@wrapid.eu).

2.5

Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig, ongeldig en/of niet
afdwingbaar mocht zijn, op welke grond dan ook, dan zal deze bepaling - naar het inzicht van
Aanbieder - binnen een redelijke termijn vervangen worden door een bepaling met een vergelijkbaar
doel en een vergelijkbare strekking.

2.6

Het nietig, ongeldig en/of niet afdwingbaar zijn van één der bepalingen, leidt niet tot ongeldigheid van
de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
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ARTIKEL 3: GEBRUIK VAN HET PLATFORM
3.1

De Gebruiker dient voor het gebruik van het Platform de geldende Nederlandse en andere toepasselijke
wet- en regelgeving in acht te nemen.

3.2

De Gebruiker dient, alvorens hij een Investering kan doen, de procedures omtrent KYC (‘Know Your
Customer’) en AML (‘Anti Money Laundering’) volledig en naar waarheid te doorlopen en verplicht
zich om geen gebruik te maken van een valse identiteit.

3.3

De Gebruiker dient, in het geval van een natuurlijk persoon, ten minste achttien jaar oud te zijn. Voorts
mag de Gebruiker niet handelingsonbekwaam zijn.

3.4

De Gebruiker verplicht zich met zorgvuldigheid gebruik te maken van het Platform en het Platform
enkel te gebruiken voor de doeleinden waar het Platform redelijkerwijs voor bedoeld is.

3.5

De Gebruiker zal het Platform géén schade toebrengen.

3.6

De Gebruiker mag het Platform op geen enkele wijze gebruiken voor het verspreiden van virussen,
malware, spyware, reclame, foute en/of misleidende informatie of strafbare data.

3.7

De Gebruiker mag het Platform op geen enkele wijze (trachten te) hacken en/of de beveiliging
(trachten te) omzeilen of (te) doorbreken.

3.8

Het Account mag alleen op de eigen (bedrijfs)naam aangemaakt worden en is strikt persoonlijk. Het is
niet toegestaan om de Accountgegevens aan een derde kenbaar te maken.

3.9

Bij (het vermoeden van) ongeautoriseerd gebruik van een Account, dient de Gebruiker de Aanbieder
onverwijld in kennis te stellen, zodat er gezamenlijk maatregelen genomen kunnen worden.

3.10

De Gebruiker stemt er, indien en voor zover nodig, mee in dat (alle) correspondentie met de Aanbieder
en/of de STAK elektronisch plaats zal vinden.

3.11

Als de Gebruiker (of Certificaathouder) inlogt in diens Account, dan komt hij in een afgeschermde
omgeving waar onder meer de Investeerdersinformatie, totaaloverzichten van Investeringen, het aantal
Certificaten, dividenden, bedrijfsdocumenten en andere relevante informatie zichtbaar zijn.

3.12

De gegevens van een Gebruiker worden niet met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor de uitvoering
van de Koopovereenkomst of een andere overeenkomst, de wet of een gerechtelijke uitspraak.

3.13

De Aanbieder is gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking of het verkrijgen van
toestemming, procedurele of technische wijzigingen aan te brengen aan het Platform.

3.14

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om inactieve Accounts te verwijderen.
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ARTIKEL 4: AANKOOP VAN CERTIFICATEN
4.1

De Gebruiker kan - doch pas nadat hij zich volledig, juist en naar waarheid heeft geïdentificeerd via
het Platform én een Account heeft aangemaakt - Certificaten aankopen via het Platform indien en voor
zover deze (nog) beschikbaar zijn.

4.2

De Gebruiker verplicht zich tot voorafgaande grondige bestudering van alle Investeerdersinformatie en
eventuele andere informatie omtrent de aankoop van de Certificaten, zodat de Gebruiker een
weloverwogen oordeel zal hebben gevormd over de aankoop van de Certificaten, vóórdat de Gebruiker
overgaat tot de daadwerkelijke aankoop van de Certificaten via het Platform.

4.3

De Gebruiker is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en/of investeringen in
de Certificaten en aanvaardt deze risico’s expliciet, alvorens hij overgaat tot de daadwerkelijke
aankoop van de Certificaten via het Platform.

4.4

Indien nodig, zal de Gebruiker - voorafgaand aan de aankoop van de Certificaten - advies inwinnen bij
een derde partij over de aankoop van de Certificaten.

4.5

De Aanbieder behoudt zich het recht tot gunning voor, om redenen zoals vermeld in de
Koopovereenkomst, de Statuten en/of de Administratievoorwaarden.

4.6

Na ontvangst van de koopsom, zoals vermeld in de Koopovereenkomst, verstrekt de Aanbieder aan de
Gebruiker - nu Certificaathouder - het aantal Certificaten dat overeenstemt met de koopsom (exclusief
eventuele transactiekosten) door deze te vermelden in het Account van de Gebruiker en door het
gelijktijdig maken van een aantekening in het (digitale) Register.

4.7

De Aanbieder noch de STAK geven op enigerlei wijze (financieel) advies over de aankoop van
Certificaten door Gebruikers.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES
5.1

De Aanbieder en de STAK zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies aan de zijde van
Gebruikers, ongeacht de basis waarop de aansprakelijkheid wordt gebaseerd, behoudens in situaties
van aantoonbare opzet dan wel grove schuld.

5.2

De Aanbieder en de STAK zijn bieden géén garanties ten aanzien van het Platform en/of de
Investering. De Gebruiker aanvaardt derhalve alle verantwoordelijkheid en risico’s met betrekking tot
zijn gebruik van het Platform en het (al dan niet) ingaan op de Aanbieding.
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ARTIKEL 6: OVERIGE BEPALINGEN
6.1

Alle logo’s, beeldmerken, documenten en/of (andere) uitingen, via de Website (inclusief het Platform)
of op andere wijze(n) gedeeld met Gebruikers, zijn en blijven eigendom van de Aanbieder en mogen
niet door derden worden gebruikt, anders dan na verkregen voorafgaande, schriftelijke toestemming
door de Aanbieder.

6.2

De Aanbieder hanteert een privacybeleid dat voldoet aan de eisen van de AVG-wet- en regelgeving.
Dit privacybeleid is - net als deze Algemene Voorwaarden - te downloaden via de ‘footer’ van de
Website (helemaal onderaan te vinden).

6.3

Op de rechtsverhoudingen tussen alle partijen (de Gebruiker, de Certificaathouder, de Aanbieder, de
STAK, et cetera) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.4

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

6.5

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden, zonder voorafgaande
bekendmaking of het verkrijgen van toestemming, te wijzigen.

Voor vragen of opmerkingen ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact opnemen met:
Wrapid B.V.
KvK 84156988
Velperplein 23-25
6811 AH Arnhem
026-2022472
info@wrapid.eu
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