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DEEL A - ALGEMENE VOORWAARDEN 

INTRODUCTIE 

ZIB Beleggingsonderneming B.V. (“ZIB BO”) en ZIB Crowdfunding B.V. (“ZIB CF”) stellen zich beide ten doel 

om via een digitaal platform (dat wordt aangeboden op de website www.zibinvestments.nl) ondernemingen 

die geld wensen te lenen enerzijds en (rechts)personen die gelden ter leen beschikbaar wensen te stellen 

anderzijds bijeen te brengen. Deze wijze van financieren staat beter bekend als ‘Crowdfunding’. De 

bedrijfsvoering van ZIB BO kwalificeert als ‘investment based crowdfunding’ en de bedrijfsvoering van 

ZIB CF als ‘loan based crowdfunding’. ZIB BO en ZIB CF zijn zelfstandige ondernemingen, maar de diensten 

kunnen complementair aan elkaar worden aangeboden. ZIB BO en ZIB CF zijn ieder zelfstandig bevoegd om 

de Crowdfunding activiteiten te mogen uitvoeren. ZIB BO en ZIB CF verlenen de diensten op basis van 

‘execution only’. De informatie die tijdens de dienstverlening wordt verschaft kwalificeert niet als een advies 

in de zin van artikel 1:1 Wft, en dient niet als zodanig te worden opgevat. Indien een advies gewenst is, dan 

raden wij u aan contact op te nemen van een financieel adviseur. Meer algemene informatie over de 

dienstverlening van ZIB BO en ZIB CF is opgenomen op de website www.zibinvestments.nl.  

BEGRIPSBEPALINGEN 

Account een account van een Gebruiker, via welk account de Gebruiker 

toegang krijgt tot informatie over Projecten, zich kan inschrijven 

voor een Investering, periodiek informatie ontvangt over zijn/haar 

lopende Investeringen overige communicatie zoals vermeld in 

artikel 2.4 van deze Algemene Voorwaarden;  

 

AFM de Stichting Autoriteit Financiële Markten; 

 

Akte van Uitgifte Obligaties een onderhandse akte van uitgifte van Obligaties welke door een 

Onderneming worden uitgegeven in het kader van een Project 

waarin de Obligaties worden geleverd aan ZIB BO ter opname in 

een Verzameldepot in overeenstemming met de Wge;  

  

Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden, inclusief de Bijzondere 

Voorwaarden ZIB BO en de Bijzondere Voorwaarden ZIB CF, welke 

van toepassing zijn op de dienstverlening van ZIB, 

ZIB Bewaarinstelling, Stichting Derdengelden en Stichting 

Zekerheden. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel; 

 

Beleggingsdienst(en) de diensten zoals vermeld in artikel 1:1 Wft onder (a) - doorgeven 

en ontvangen van orders (in de uitoefening van een beroep of 

bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met 

betrekking tot financiële instrumenten) en (f) – plaatsten van 

financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie (in de 

uitoefening van beroep of bedrijf plaatsen van financiële 

instrumenten bij aanbieding ervan zonder plaatsingsgarantie); 

  

Bijzondere Voorwaarden ZIB BO de bepalingen zoals opgenomen in onderdeel C van de Algemene 

Voorwaarden; 

 

Bijzondere Voorwaarden ZIB CF de bepalingen zoals opgenomen in onderdeel B van de Algemene 

Voorwaarden; 

 

 

http://www.zibinvestments.nl/
http://www.zibinvestments.nl/
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Cliënt een Investeerder en/of Onderneming; 

 

Crowdfunding Voorschriften de voorschriften ten aanzien van de bedrijfsvoering van 

crowdfundingplatformen die de AFM oplegt aan ZIB CF als lending 

based crowdfunding platform, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, en 

waaraan ZIB BO zich conformeert voor zover niet strijdig of 

conflicterend met op ZIB BO van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving;  

 

Financiering het totale bedrag dat door Investeerders gezamenlijk aan een 

Onderneming ten behoeve van een Project ter beschikking wordt 

gesteld; 

 

Gebruiker een gebruiker van de Website, een rechtspersoon of natuurlijke 

persoon met een Account op de Website en/of een Cliënt;  

 

Geldleningsovereenkomst de onderhandse geldleningsovereenkomst tussen een 

Onderneming en de Investeerders waarin de wederzijdse rechten 

en verplichtingen van de Onderneming en de Investeerders 

worden vastgelegd met betrekking tot de Financiering die door de 

Investeerders wordt verstrekt in de vorm van een Lening aan de 

Onderneming via het platform van ZIB CF en waarin deze 

Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden ZIB CF van 

toepassing worden verklaard; 

 

Informatie Memorandum informatiedocument opgesteld in overeenstemming met 

toepasselijke wet- en regelgeving dat via de Website ter 

beschikking wordt gesteld ten aanzien van een Project. Afhankelijk 

van de wijze waarop de Financiering voor een Project wordt 

vormgegeven, zal het informatiedocument onder meer rekening 

houden met de vereisten voortvloeiende uit de Wft, de 

Prospectusverordening (verordening (EU) 2017/1129), de 

Vrijstellingsregeling Wft en/of de Crowdfunding Voorschriften; 

 

Inschrijfformulier het formulier, zoals beschikbaar gesteld via de Website, via welk 

formulier een Gebruiker zich kan inschrijven voor een Project en 

krachtens welke een Gebruiker (i) de Overeenkomst Investeerder 

aangaat met ZIB. en (ii)(a) voor zover de Investering het 

aanschaffen van Obligaties betreft: een aanbod doet aan de 

Onderneming om Obligaties te kopen van de Onderneming, of 

(ii)(b) voor zover de Investering het verstrekken van een Lening 

betreft: een aanbod doet aan de Onderneming om de Lening, 

geheel of gedeeltelijk, te verstrekken, elk krachtens de beoogde 

Transactiedocumentatie;  

 

Investeerder rechtspersoon of natuurlijke persoon die een Investering doet;  

 

Investering het ter beschikking stellen van een geldbedrag door een 

Investeerder aan een Onderneming ten behoeve van de 

Financiering van een Project door middel van het verstrekken van 

een Lening dan wel het aanschaffen van Obligaties via de Website; 

 

Investeerderstoets toets opgesteld in overeenstemming met toepasselijke wet- en 

regelgeving die een Investeerder dient af te nemen alvorens de 

diensten van ZIB BO en/of ZIB CF te kunnen afnemen en welke 

toets periodiek wordt herhaald; 
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Klachten- en 

Geschillencommissie 

een commissie bestaande uit drie (3) personen, die is ingesteld ter 

beoordeling van klachten van Cliënten aangaande de 

dienstverlening van ZIB. De samenstelling van de commissie staat 

vermeld op de Website; 

  

Lening een bedrag, al dan niet verdeeld in één of meer niet 

verhandelbare leningdelen, dat via de dienstverlening van ZIB CF 

ter beschikking wordt gesteld door Investeerders aan een 

Onderneming ten behoeve van de Financiering van een Project 

door middel van het aangaan van een Geldleningsovereenkomst; 

 

Nevendienst(en) de nevendiensten zoals vermeld in artikel 1:1 Wft onder (a) - 

bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening 

van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee 

samenhangende diensten zoals contanten- of zekerhedenbeheer, 

en (c) - advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, 

bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, 

alsmede advisering en dienstverrichting op het gebied van fusies 

en overnames van ondernemingen; 

 

Obligatie 

 

een in overeenstemming met de Wge gegiraliseerde 

verhandelbare obligatie of verhandelbaar schuldinstrument welke 

door een Onderneming wordt uitgegeven krachtens een Akte van 

Uitgifte Obligaties en waarop de Obligatievoorwaarden van 

toepassing zijn,  welke via de dienstverlening van ZIB BO wordt 

geplaatst bij een Investeerder tegen betaling van een koopprijs 

door de Investeerder aan de Onderneming ter Financiering van 

het Project en welke ten behoeve van de Investeerder wordt 

gehouden en geadministreerd door ZIB BO in overeenstemming 

met de Wge. Een Obligatie kwalificeert als een effect in de zin van 

artikel 1:1 Wft;  

 

Obligatievoorwaarden  

 

de voorwaarden die van toepassing zijn op de Obligaties en 

waarin deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere 

Voorwaarden ZIB BO van toepassing worden verklaard; 

 

Onderneming rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening 

van zijn beroep of bedrijf, die niet kwalificeert als een consument 

in de zin van artikel 1:1 Wft, die Financiering voor een Project 

wenst aan te trekken van Investeerders; 

 

Overeenkomst Investeerder de overeenkomst van opdracht tussen de Investeerder als 

opdrachtgever en ZIB als opdrachtnemer ten aanzien van de 

dienstverlening van ZIB in het kader van de Investering in een 

Project zoals vervat in het Inschrijfformulier en waarvan deze 

Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken;  

 

Overeenkomst Onderneming de overeenkomst van opdracht tussen de Onderneming als 

opdrachtgever en ZIB als opdrachtnemer ten aanzien van de 

dienstverlening van ZIB in het kader van de Financiering van het 

Project en waarvan deze Algemene Voorwaarden onderdeel 

uitmaken;  

 

Parallelle Schuld een separate en zelfstandige verplichting van de Onderneming tot 

betaling aan Stichting Zekerheden van een bedrag dat te allen 
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tijde gelijk is aan de dan uitstaande Principale Schuld van de 

Onderneming aan de Investeerders  

 

Principale Schuld de totale verplichtingen van de Onderneming jegens de 

Investeerders onder een Geldleningsovereenkomst en/of 

Obligaties in het kader van een door de Investeerders verstrekte 

Financiering voor een Project 

 

Project een project ten behoeve waarvan een Onderneming Financiering 

behoeft, welk project het aanmeldproces van ZIB heeft doorlopen 

en op de Website staat vermeld met een unieke naam; 

 

Stichting Derdengelden  Stichting Derdengelden ZIB Crowd, statutair gevestigd te 

Middelburg, feitelijk adres Park Veldzigt 2, 4336 DX Middelburg, 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met het nummer 

66206324, welke stichting zich ten doel heeft gesteld het 

ontvangen, tijdelijk beheren, het betalen of overdragen van 

derdengelden en andere vermogensbestanddelen, ten behoeve 

en voor rekening en risico van de rechthebbende(n) of degene(n) 

die zal/zullen blijken rechthebbende(n) te zijn, zodat het vermogen 

van Investeerders en Ondernemingen niet wordt vermengd met 

het vermogen van ZIB CF; 

 

Stichting Zekerheden Stichting Zekerheden ZIB Crowd, statutair gevestigd te 

Middelburg, feitelijk adres Park Veldzigt 2, 4336 DX Middelburg, 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 

66124786, welke stichting zich ten doel heeft gesteld om als 

zekerheidsgerechtigde voor de Investeerders op te treden, 

waaronder het verkrijgen, vestigen, beheren en uitwinnen van 

zekerheidsrechten ten behoeve van de Investeerders en het 

uitoefenen van de aan de stichting toegekende rechten; 

 

Transactiedocumentatie (i) voor wat betreft (het deel van) de Financiering dat 

krachtens een Lening wordt aangetrokken van de 

Investeerders door de Onderneming: de 

Geldleningsovereenkomst, getekend door de 

Onderneming en door ZIB CF namens de 

Investeerders; en  

(ii) voor wat betreft (het deel van) de Financiering dat 

krachtens de uitgifte van Obligaties wordt 

aangetrokken van de Investeerders door de 

Onderneming: de Akte van Uitgifte Obligaties en de 

Obligatievoorwaarden; 

 

Verzameldepot een per Project afzonderlijk verzameldepot zoals bedoeld in de 

Wge waarin de Obligaties worden geadministreerd door ZIB BO;  

 

Website www.zibinvestments.nl 

 

Werkdag maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale 

(wettelijke) feestdagen; 

 

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

 

Wge Wet giraal effectenverkeer, zoals gewijzigd van tijd tot tijd;  

 

http://www.zibinvestments.nl/
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Wwft  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, 

zoals gewijzigd van tijd tot tijd;  

 

Wwft-formulier 

 

formulier dat voorafgaand aan de totstandkoming van een 

zakelijke relatie met ZIB ten behoeve van het cliëntenonderzoek 

naar waarheid dient te worden ingevuld door een Cliënt; 

 

ZIB ZIB BO (voor zover relevant in samenwerking met 

ZIB Bewaarinstelling en/of Stichting Zekerheden) en/of ZIB CF 

(voor zover relevant in samenwerking met Stichting Derdengelden 

en/of Stichting Zekerheden); 

 

ZIB BO  ZIB Beleggingsonderneming B.V., statutair gevestigd te 

Middelburg, feitelijk adres Park Veldzigt 2, 4336 DX Middelburg, 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met het nummer 

69000298, welke vennootschap beschikt over een vergunning als 

beleggingsonderneming ingevolge artikel 2:96 Wft en als zodanig 

is geregistreerd in het openbare register van de AFM, op basis 

waarvan ZIB BO bevoegd is om de Beleggingsdiensten en 

Nevendiensten te verlenen aan Cliënten waaronder het plaatsen 

van Obligaties bij Investeerders en het ontvangen en doorgeven 

van orders van Investeerders in Obligaties;  

 

ZIB Bewaarinstelling ZIB Bewaarinstelling B.V., statutair gevestigd te Middelburg, 

feitelijk adres Park Veldzigt 2, 4336 DX Middelburg, geregistreerd 

bij de Kamer van Koophandel met het nummer 22062689, welke 

vennootschap tot doel heeft het verrichten van 

betalingstransacties in verband met dienstverlening op effecten, 

met inbegrip van uitkeringen op effecten ten behoeve van ZIB BO, 

waaraan de bewaarneming van financiële instrumenten is 

toegestaan; 

 

ZIB CF  ZIB Crowdfunding B.V., statutair gevestigd te Middelburg, feitelijk 

adres Park Veldzigt 2, 4336 DX Middelburg, geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel met het nummer 63311682, welke 

vennootschap beschikt over een ontheffing ingevolge artikel 4:3 

Lid 4 Wft en als zodanig is geregistreerd in het openbare register 

van de AFM, op basis waarvan ZIB CF bevoegd is om te als 

tussenpersoon werkzaamheden te verrichten bij het aantrekken 

of ter beschikking verkrijgen van een Lening door de 

Onderneming van de Investeerders; en 

 

ZIB Privacy Statement het privacy statement van ZIB dat van kracht is per 25 mei 2018 

dat beschikbaar is op de Website, zoals gewijzigd van tijd tot tijd. 
 

1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website, het online platform 

dat geboden worden door ZIB en/of de diensten die worden verleend door ZIB en de aan deze 

diensten gerelateerde dienstverlening door ZIB Bewaarinstelling, Stichting Zekerheden en Stichting 

Derdengelden. 

1.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is bepalend voor de uitleg van de bepalingen 

opgenomen in de Algemene Voorwaarden. 

1.3 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de 

overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven.  
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1.4 Voor zover enige bepaling in het eerste deel van deze Algemene Voorwaarden geheel of 

gedeeltelijk afwijkt van enige bepaling die in de Bijzondere Voorwaarden ZIB CF of Bijzondere 

Voorwaarden ZIB BO is opgenomen, krijgen de Bijzondere Voorwaarden voorrang. Voor zover 

enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk afwijkt van enige bepaling in 

de Transactiedocumentatie, krijgt de Transactiedocumentatie voorrang.  

1.5 Op verzoek van een Gebruiker wordt een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos per e-

mail of per post verstrekt. 

1.6 Alle gedefinieerde begrippen hebben de betekenis zoals hierboven vermeld onder het kopje 

‘Begripsbepalingen’. 

 

2 Account 

2.1 Het is niet toegestaan dat meerdere Gebruikers gebruikmaken van één Account. Per Gebruiker 

dient met een uniek e-mailadres een Account te worden aangemaakt. 

2.2 Aan ieder Account dat is gecreëerd op de Website wordt een uniek klantnummer gekoppeld.  

2.3 Gebruiker is verplicht om de inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) van zijn/haar 

Account strikt geheim te houden en niet aan derden te verstrekken.  

2.4 In het Account heeft een Investeerder inzicht in zijn persoonlijke gegevens (NAW, e-mailadres, 

bankrekeningnummer), de Transactiedocumentatie en de status van zijn Investeringen (uitbetaalde 

aflossingen, rente en een samenvattend (jaar)overzicht). 

2.5 Door het aanmaken van een Account aanvaardt een Gebruiker dat bepaalde informatie alleen ter 

beschikking wordt gesteld aan de Gebruiker via de Website en/of het Account. Alleen wanneer een 

Gebruiker bij het aanmaken van zijn Account heeft aangegeven de gegevens in zijn Account ook 

per post te willen ontvangen, wordt de informatie in zijn Account per post verstrekt. 

2.6 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die van zijn/haar Account worden 

verricht. 

2.7 Gebruiker is verplicht om zijn/haar Account regelmatig te controleren indien Gebruiker participeert 

in een Financiering, om te waarborgen dat tijdig kennis wordt genomen van periodiek verstrekte 

informatie over een Financiering.  

2.8 Het opzeggen van een Account is alleen mogelijk indien de Gebruiker niet meer participeert in een 

Financiering. Gedurende de looptijd van een Financiering kan het Account niet worden opgezegd. 

Opzeggen van een Account dient te geschieden door middel van een schriftelijk verzoek gericht 

aan ZIB, dat kan worden verzonden naar ZIB in overeenstemming met artikel 17 (Contactgegevens 

ZIB) van de Algemene Voorwaarden. 

2.9 ZIB behoudt zich het recht voor om een Account te verwijderen indien (1) het Account is 

aangemaakt door het gebruik van onjuiste of onvolledige gegevens, (2) de Gebruiker onrechtmatig 

heeft gehandeld jegens ZIB of een bij de dienstverlening van ZIB betrokken derde dan wel (3) de 

Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden en/of, elk voor zover van toepassing, 

de Bijzondere Voorwaarden ZIB CF, de Bijzondere Voorwaarden ZIB BO, Transactiedocumentatie, 

de Overeenkomst Investeerder, de Overeenkomst Onderneming en/of enige wettelijke 

verplichting, waaronder bedoeld de mogelijke sancties voortvloeiende uit de Sanctiewet en/of de 

Wwft. 

 

3 Aanmelden Project door Onderneming 

3.1 Alle informatie die een Onderneming aan ZIB verstrekt ten aanzien van een Project dient 

begrijpelijk, juist, volledig en niet misleidend te zijn en dient de Investeerder in staat te stellen om 

een geïnformeerde investeringsbeslissing te kunnen maken.  

3.2 ZIB verricht een klantonderzoek voordat ZIB overgaat tot het accepteren van de Onderneming en 

het Project. Onderdeel van het klantonderzoek is een screening van het financieringsverzoek (met 
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onderbouwing). ZIB is bevoegd om in het kader van het klantonderzoek en de acceptatie van het 

Project aanvullende informatie op te vragen bij de Onderneming dan wel bij derden.  

3.3 Indien de uitkomst van het klantonderzoek naar het oordeel van ZIB negatief is, zal ZIB de 

Onderneming niet assisteren bij het aantrekken van een Financiering.  

3.4 Indien de uitkomst van het klantonderzoek naar het oordeel van ZIB positief is, gaan ZIB en de 

Onderneming een Overeenkomst Onderneming aan.  

3.5 Op basis van de door de Onderneming verstrekte informatie, stelt ZIB het Informatie 

Memorandum op in overleg met de Onderneming. Het Informatie Memorandum wordt tijdig 

beschikbaar gesteld in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de 

Crowdfunding Voorschriften.  

 

4 Inschrijving op Project door Investeerder 

4.1 Gebruikers dienen het Informatie Memorandum te hebben bestudeerd voordat zij overgaan tot 

het aanmaken van een Account en het inschrijven op een Project. ZIB verstrekt geen adviezen. Een 

investering in een Project is volledig voor rekening en risico van de Investeerder. Bij vragen over 

het Informatie Memorandum kunt u contact opnemen met ZIB via de contactgegevens opgenomen 

in Artikel 17 (Contactgegevens ZIB) van de Algemene Voorwaarden. 

4.2 Een Gebruiker dient te voldoen aan onderstaande vereisten om zich te kunnen inschrijven op een 

Project en te participeren als Investeerder in een Financiering: 

• de Gebruiker dient te beschikken over een bankrekeningnummer geadministreerd bij een 

kredietinstelling met zetel in één van de Lidstaten van de Europese Economische Ruimte; 

• een natuurlijke persoon dient minimaal achttien (18) jaar oud te zijn; indien de Gebruiker 

jonger is dan achttien (18) jaar dient de Gebruiker rechtsgeldig te worden 

vertegenwoordigd door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger; 

• de Gebruiker dient handelingsbekwaam te zijn. 

4.3 Een inschrijving op een Project wordt alleen door ZIB in behandeling genomen indien de Gebruiker 

alle gevraagde informatie en documentatie aanlevert, voor zover nodig voorzien van een 

handtekening, waaronder in ieder geval een getekende versie van het Inschrijfformulier en de 

daarbij behorende bijlagen, waaronder in ieder geval de Investeerderstoets en het Wwft-formulier. 

Door zich in te schrijven, doet een Gebruiker een aanbod aan de Onderneming, welk aanbod in 

overeenstemming met het allocatiebeleid al dan niet door de Onderneming wordt aanvaard in 

overeenstemming met het bepaalde in Artikel 8 (Totstandkoming van een Financiering van een 

Project) van de Algemene Voorwaarden. 

4.4 ZIB verricht een klantenonderzoek voordat ZIB overgaat tot het accepteren van een Gebruiker als 

Investeerder. Het klantenonderzoek bestaat uit maar is niet beperkt tot het beoordelen van 

(1) de Investeerderstoets, (2) het Wwft-formulier en (3) het Inschrijfformulier. ZIB is bevoegd om in 

het kader van het klantenonderzoek aanvullende informatie op te vragen bij de Gebruiker dan wel 

bij derden. ZIB is bevoegd om op basis van haar moverende redenen een Gebruiker als 

Investeerder te weigeren.  

4.5 Indien de uitkomst van het klantonderzoek naar het oordeel van ZIB positief is, gaan ZIB en de 

Investeerder een Overeenkomst Investeerder aan.  

 

5 Classificatie van Investeerder 

5.1 ZIB maakt een onderscheid tussen drie verschillende groepen Investeerders, namelijk: 

• niet-professionele belegger; 

• professionele belegger; en 

• in aanmerking komende tegenpartijen (zoals verzekeraars, beleggingsfondsen en banken). 

5.2 ZIB informeert een Investeerder schriftelijk over de wijze waarop een Investeerder is 

geclassificeerd door ZIB op basis van de door de Investeerder aan ZIB verstrekte informatie. Een 
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Investeerder kan ZIB schriftelijk verzoeken om een andere classificatie te krijgen. ZIB kan een 

dergelijk verzoek zonder opgave van redenen weigeren. 

5.3 Investeerders dienen zich ervan bewust te zijn dat de categorieën professionele belegger en in 

aanmerking komende tegenpartij een lager niveau van bescherming genieten dan de niet-

professionele belegger.  

 

6 Investeerderstoets 

6.1 Inschrijven op een Project is in beginsel alleen mogelijk indien uit de Investeerderstoets blijkt dat 

een Gebruiker over voldoende kennis en ervaring beschikt om te investeren in een Project. 

6.2 Indien uit de Investeerderstoets blijkt dat een Gebruiker niet over voldoende kennis en ervaring 

beschikt om te investeren in een Project of wanneer onvoldoende informatie is verstrekt om dit te 

kunnen beoordelen, is inschrijving alleen mogelijk indien de Gebruiker verklaart zich bewust te zijn 

van de aan de Investering verbonden risico’s. 

 

7 Maximaal te investeren bedrag - Investeerder, zijnde een consument 

7.1 Het maximaal via de Website in Leningen te investeren bedrag door een Investeerder die handelt 

als natuurlijk persoon en niet in zijn/haar beroep of bedrijf, bedraagt EUR 80.000 (tachtigduizend 

euro).  

7.2 Het totaal door een Investeerder ingelegde bedrag is de optelsom van (het uitstaand saldo van) alle 

Investeringen in Leningen gedaan via de Website. 

7.3 Per Project kan een minimum in te leggen bedrag per Investeerder gelden. Een dergelijk minimum 

wordt in het Informatie Memorandum van het betreffende Project omschreven.  

7.4 Een Investeerder die handelt als natuurlijk persoon en niet in zijn/haar beroep of bedrijf dient te 

waarborgen dat slechts een verantwoord deel (niet meer dan 10%) van zijn/haar vrij belegbare 

vermogen wordt geïnvesteerd in crowdfunding, al dan niet via de betrokkenheid van ZIB CF.  

 

8 Totstandkoming van een Financiering van een Project 

8.1 Indien de Financiering van een Project geen doorgang vindt om welke reden dan ook, komen alle 

reeds aan ZIB toegezonden inschrijvingen te vervallen. De Gebruiker zal per e-mail (of indien 

aangegeven in zijn Account, per post) hierover worden geïnformeerd. 

8.2 Zodra een Project doorgang vindt, ontvangt de Onderneming een voorstel van allocatie van de 

Leningen dan wel Obligaties. Door allocatie aanvaardt de Onderneming de inschrijving van de 

Investeerder op het Project en komt wilsovereenstemming tot stand tussen de Onderneming en de 

Investeerder. De Onderneming behoudt het recht om een voorstel van allocatie te wijzigen en 

heeft het recht om inschrijvingen van Investeerders, geheel of gedeeltelijk, niet te aanvaarden.  

8.3 Indien een Project doorgang vindt en een Lening of Obligatie aan de Investeerder wordt 

gealloceerd, ontvangt een Investeerder een bevestiging samen met het verzoek om zijn/haar 

betalingsverplichting onder de Lening dan wel de Obligatie binnen tien (10) Werkdagen te voldoen, 

inclusief de kosten zoals bedoeld in Artikel 11.1 (Kosten) aan Stichting Derdengelden en/of 

ZIB Bewaarinstelling. Betalingen dienen plaats te vinden vanaf een bankrekeningnummer van de 

Investeerder die geadministreerd wordt bij een kredietinstelling met zetel in één van de Lidstaten 

van de Europese Economische Ruimte. Indien een Investeerder niet tijdig betaalt is hij/zij van 

rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is de Onderneming, al dan 

niet vertegenwoordigd door ZIB, bevoegd de Geldleningsovereenkomst met de betreffende 

Investeerder dan wel de Obligatie gealloceerd aan de betreffende Investeerder met onmiddellijke 

ingang te beëindigen. 

8.4 Cliënten ontvangen, op de wijze als omschreven in 2.5 van de Algemene Voorwaarden, nadat de 

Financiering is verstrekt een door de Onderneming en door ZIB namens de Investeerders 

ondertekend exemplaar van de relevante Transactiedocumentatie.  
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8.5 Stichting Derdengelden en/of ZIB Bewaarinstelling houden de van Cliënten ontvangen gelden niet 

langer dan technisch en organisatorisch noodzakelijk onder zich en streven er naar om de 

derdengelden binnen 5 dagen na ontvangst over te boeken naar de begunstigde. Indien de 

Financiering niet binnen tachtig (80) dagen wordt geformaliseerd en uitgekeerd, heeft de 

Onderneming het recht om de relevante Transactiedocumentatie te beëindigen. Eventuele door 

Stichting Derdengelden en/of ZIB Bewaarinstelling van Investeerders ontvangen gelden worden in 

dat geval teruggeboekt aan de Investeerders. 

8.6 Er wordt geen rente vergoed over enig bedrag dat tijdelijk onder beheer van Stichting 

Derdengelden en/of ZIB Bewaarinstelling voor enige Cliënt wordt gehouden. 

 

9 Rechten en Verplichtingen gedurende de looptijd van een Financiering 

9.1 De rechten en verplichtingen van de Onderneming enerzijds en de Investeerders anderzijds onder 

de Leningen en/of de Obligaties volgen uit de van toepassing zijnde Transactiedocumentatie 

waarin deze Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden ZIB CF en/of de Bijzondere 

Voorwaarden ZIB BO van toepassing zijn verklaard.  

9.2 Betaalstromen lopen te allen tijde via Stichting Derdengelden (voor wat betreft Leningen) of 

ZIB Bewaarinstelling (voor wat betreft Obligaties) in overeenstemming met de van toepassing 

zijnde Transactiedocumentatie. 

9.3 ZIB zal gedurende de looptijd van een Financiering jaarlijks per Project een bijeenkomst 

organiseren voor alle bij de betreffende Financiering betrokken Investeerders voor het verstrekken 

van informatie over het desbetreffende Project, de dienstverlening van ZIB, de voor Investeerders 

relevante ontwikkelingen van ZIB en de Onderneming en voor het bespreken van de 

informatieverstrekking, kosten en passendheid van de Investering ten opzichte van de behoeftes 

en verwachtingen van de Investeerders.  

 

10 Stichting Zekerheden 

10.1 Gelijktijdig met het tot stand komen van de Lening onder de Geldleningsovereenkomst of de 

uitgifte van de Obligaties onder de Akte van Uitgifte Obligaties in overeenstemming met de 

Obligatievoorwaarden, verplicht de Onderneming zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk tot het 

betalen aan Stichting Zekerheden van de Parallelle Schuld, welke Parallelle Schuld te allen tijde 

exact gelijk is aan en derhalve gespiegeld is met de Principale Schuld.  

10.2 Een tekortkoming in de nakoming met betrekking tot de Principale Schuld brengt met zich dat 

Onderneming tevens van rechtswege in verzuim is ten aanzien van zijn verplichtingen onder de 

Parallelle Schuld zonder dat een ingebrekestelling vereist is.  

10.3 Een Parallelle Schuld creëert een betalingsverplichting van de Onderneming aan Stichting 

Zekerheden die separaat en onafhankelijk is van de Principale Schuld en zal direct opeisbaar 

worden door Stichting Zekerheden indien en voor zover enige betalingsverplichting van de 

Onderneming aan de Investeerders onder de Principale Schuld opeisbaar wordt, met dien 

verstande dat enige betaling door de Onderneming op de Principale Schuld gelijktijdig de Parallelle 

Schuld met een evenredig deel doet afnemen en vice versa.  

10.4 Stichting Zekerheden handelt op eigen naam doch ten behoeve van de Investeerders.  

10.5 Tot zekerheid van de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Onderneming aan Stichting 

Zekerheden onder de Parallelle Schuld worden door de Onderneming zekerheidsrechten gevestigd 

ten gunste van Stichting Zekerheden in haar hoedanigheid van zelfstandige en enige crediteur van 

de Parallelle Schuld.  

10.6 De zekerheidsrechten die worden verstrekt door de Onderneming ten gunste van Stichting 

Zekerheden, zullen worden gevestigd bij separate (notariële) akte(n) waarin de Parallelle Schuld 

wordt verankerd.  
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10.7 Op verzoek van ZIB, namens de Investeerders, kan Stichting Zekerheden overgaan tot het opeisen 

van de Parallelle Schuld en het uitwinnen van de zekerheidsrechten. 

10.8 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 Investeerders van de betreffende Principale Schuld.  

 

11 Kosten  

11.1 De kosten voor de dienstverlening door ZIB aan Cliënten worden in algemene zin omschreven in 

de Bijzondere Voorwaarden ZIB CF en in de Bijzondere Voorwaarden ZIB BO. In het Informatie 

Memorandum van het desbetreffende Project worden de kosten voor Cliënten voor een concreet 

Project omschreven. 

11.2 Kosten die verband houden met afwijkend of nalatig betalingsgedrag kunnen worden verhaald op 

de desbetreffende partij voor zover deze aan hem/haar zijn toe te rekenen. In dit verband zullen 

ook de bijkomende kosten voor incassobureaus voor rekening komen van de betreffende partij 

conform hetgeen hierover bepaald in Artikel 9 (Rechten en Verplichtingen gedurende de looptijd 

van een Financiering). 

11.3 Kosten voor eventuele te voeren procedures en het uitoefenen van zekerheden door de Stichting 

Zekerheden worden naar rato in mindering gebracht bij terugbetaling van de Lening dan wel de 

Obligatie. 

 

12 Administratie en verwerking (persoons)gegevens 

12.1 ZIB kan op basis van toepasselijke wet- en regelgeving gehouden zijn om informatie over Cliënten 

te delen met derden, zoals bijvoorbeeld de AFM, het Openbaar Ministerie en de Financial 

Intelligence Unit Nederland (ook wel bekend als FIU-Nederland). 

12.2 In het kader van de uitvoering van de Geldleningsovereenkomst dan wel de Obligatievoorwaarden 

kan ZIB genoodzaakt zijn om informatie over individuele Investeerders te delen met alle 

Investeerders die participeren in een bepaald Project, bijvoorbeeld in het geval van een 

tekortkoming in de nakoming van de Onderneming. 

12.3 ZIB bewaart haar administratie in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen. Een 

uittreksel uit de administratie van ZIB strekt tot volledig bewijs, tenzij tegenbewijs wordt geleverd.  

12.4 ZIB zal zich houden aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679). De persoonsgegevens van Gebruikers zullen 

niet aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens voor de gevallen zoals vermeld in deze 

Algemene Voorwaarden. 

12.5 ZIB verwerkt de volgende persoonsgegevens van Cliënten: NAW gegevens, geboortedatum en 

geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN rekeningnummer, alle informatie opgenomen 

op het Inschrijfformulier, Wwft-formulier en de overige documentatie verstrekt in het kader van 

een inschrijving op een Project, de uitkomst van de classificatie van de Investeerder. Cliënten 

worden van te voren geïnformeerd indien een telefoongesprek of andere elektronische 

communicatie door ZIB wordt opgeslagen en bewaard. 

 

13 Aansprakelijkheid en Vrijwaringen 

13.1 ZIB treedt op als tussenpersoon en is daarom niet aansprakelijk voor gedragingen van de 

Investeerder dan wel de Onderneming, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van foutieve informatie, 

fraude, valsheid in geschrifte en bedrog.  

13.2 ZIB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het Informatie Memorandum. De Onderneming 

vrijwaart ZIB voor iedere aanspraak van derden voortvloeiende uit dan wel betrekking hebbende 

op de informatie zoals opgenomen in het Informatie Memorandum. 
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13.3 ZIB accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid aangaande het tot stand komen van de 

gewenste Financiering. 

13.4 ZIB, ZIB Bewaarinstelling, Stichting Derdengelden en Stichting Zekerheden, zijn niet aansprakelijk 

indien een Onderneming niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

13.5 ZIB houdt zich het recht voor om bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte te doen 

bij justitie. 

 

14 Risico’s verbonden aan het investeren in Projecten 

14.1 Investeerder is zich ervan bewust dat investeren in een Project risicovol is en volledig voor rekening 

en risico van de Investeerder. 

14.2 Investeerder is zich ervan bewust dat ZIB geen beleggings- of investeringsadvies geeft. 

14.3 Investeerder maakt zelf zijn/haar eigen beoordeling en beslissing rondom het investeren in een 

Project, al dan niet met behulp van een eigen adviseur. 

14.4 Investeerder begrijpt en accepteert dat hij geen zeggenschap heeft of zal krijgen in de 

Onderneming waarin hij/zij investeert.  

 

15 Klachtenprocedure 

15.1 Alleen klachten die schriftelijk zijn ingediend via onderstaande contactgegevens (per post of per e-

mail) zullen door de Klachten- en Geschillencommissie in behandeling worden genomen. 

ZIB 

t.a.v. Klachten- en Geschillencommissie 

Postbus 160 

4330 AD Middelburg 

e-mail: klachten@zibinvestments.nl 

15.2 De Klachten- en Geschillencommissie neemt alleen klachten in behandeling die betrekking hebben 

op de dienstverlening van ZIB. Klachten die betrekking hebben op de Onderneming of de 

Investeerder zal ZIB doorsturen naar de betreffende partij. 

15.3 Binnen twee (2) Werkdagen na ontvangst van een klacht stuurt ZIB een ontvangstbevestiging en 

informatie over de wijze waarop de klacht zal worden behandeld.  

15.4 De Klachten- en Geschillencommissie streeft ernaar om iedere klacht binnen 10 Werkdagen af te 

handelen, maar behoudt zich het recht voor om deze termijn te verlengen. Indien deze termijn 

wordt verlengd wordt de Onderneming en/of Investeerder hierover geïnformeerd. 

15.5 Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van een klacht door de Klachten- en 

Geschillencommissie voor de Onderneming dan wel de Investeerder. 

15.6 De Investeerder of Onderneming kan klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van 

ZIB BO, nadat de klacht is behandeld door de Klachten- en Geschillencommissie tevens voorleggen 

aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) via www.kifid.nl of postbus 93257, 2509 

AG Den Haag. Klachten van Investeerders die kwalificeren als consumenten zoals bedoeld in artikel 

1:1 van de Wft kunnen ook worden ingediend via het European Online Dispute Resolution 

platform.1 Klachten die via dit platform worden ingediend, worden doorgestuurd naar het Kifid, dat 

de klacht vervolgens zal behandelen. 

 

16 Wijzigingen 

16.1 De Cliënt dient alle wijzigingen die zien op (1) contactgegevens van de Cliënt, (2) gegevens zoals 

uitgevraagd op het Wwft-formulier, (3) gegevens die de cliëntclassificatie zoals hierin omschreven 

doen wijzigen, of (4) overige gegevens waarvan de Cliënt redelijkerwijs mocht verwachten dat deze 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL 

mailto:klachten@zibinvestments.nl
http://www.kifid.nl/
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gemeld dienen te worden aan ZIB, binnen 5 Werkdagen nadat de wijziging zich heeft voorgedaan 

schriftelijk te melden aan ZIB. 

16.2 ZIB is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. ZIB zal de gewijzigde versie van 

de Algemene Voorwaarden aan de Cliënten ter beschikking stellen via het plaatsen van de 

Algemene Voorwaarden op de Website en het deponeren van de Algemene Voorwaarden bij de 

Kamer van Koophandel.  

 

17 Contactgegevens ZIB 

17.1 De contactgegevens van ZIB, ZIB Bewaarinstelling, Stichting Derdengelden en Stichting Zekerheden 

zijn als volgt: 

  

 Bezoekadres: 

 Park Veldzigt 2 

4336 DX Middelburg 

 

 Postadres: 

 Postbus 160 

 4330 AD Middelburg 

  

e-mail: info@zibinvestments.nl 

telefoonnummer: 0118 - 65 22 70 

17.2 De communicatie tussen ZIB en Cliënten zal in het Nederlands plaatsvinden via het Account, e-mail 

of post.  

 

18 Website 

18.1 Alle vermeldingen en andere uitingen op de Website betreffende Investeerders zullen anoniem op 

de Website worden geplaatst. 

18.2 Cliënten worden via e-mailberichten en informatie op de Website (onder andere via het Account) 

periodiek geïnformeerd over nieuws ten aanzien van een Project. 

18.3 ZIB is gerechtigd de inhoud of de functionaliteit van de Website te allen tijde eenzijdig te wijzigen 

zonder daarover Gebruikers te moeten informeren.  

 

19 Toepasselijk recht en forumkeuze 

Op deze Algemene Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende (rechts)verhoudingen en contractuele 

evenals niet-contractuele rechten en verplichtingen tussen ZIB, ZIB Bewaarinstelling, Stichting 

Derdengelden, Stichting Zekerheden, Gebruikers en Cliënten, is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. 

 

  

mailto:info@zibinvestments.nl
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DEEL B – BIJZONDERE VOORWAARDEN ZIB CF 

De partijen betrokken bij de dienstverlening van ZIB CF zijn: ZIB CF. Stichting Derdengelden en Stichting 

Zekerheden in overeenstemming met de lastgeving opgenomen in het Inschrijfformulier. De 

dienstverlening van ZIB CF beperkt zich tot het als tussenpersoon werkzaamheden verrichten bij het 

aantrekken of ter beschikking verkrijgen van een Lening door de Onderneming van de Investeerders. 

 

1 Vermogensscheiding – Stichting Derdengelden 

1.1 In opdracht van ZIB CF, faciliteert Stichting Derdengelden in betaalstromen tussen Investeerders en 

Ondernemingen door tijdelijk gelden te ontvangen ter doorbetaling aan de begunstigde(n). 

Ontvangen gelden van Investeerders ter zake van een Financiering worden op geaggregeerde basis 

aan de Onderneming overgeboekt. Op geaggregeerde basis ontvangen gelden van een 

Onderneming ter nakoming van betalingsverplichtingen aan de Investeerders onder de 

Geldleningsovereenkomst worden pro rata tot het belang van een Investeerder overgeboekt aan 

de individuele Investeerders.  

1.2 Stichting Derdengelden boekt alle ontvangen bedragen zo spoedig mogelijk over aan de 

begunstigde partij. 

1.3 Stichting Derdengelden vergoedt geen rente over de periode dat de gelden op de rekening van 

Stichting Derdengelden staan. De Stichting Derdengelden is niet aansprakelijk voor renteverliezen 

die zijn ontstaan tijdens de periode waarin de gelden op de rekening van Stichting Derdengelden 

stonden. 

1.4 De gelden zullen niet langer dan technisch en organisatorisch noodzakelijk en nimmer langer dan 

negentig (90) dagen op de rekening van Stichting Derdengelden staan.  

1.5 De Stichting Derdengelden houdt zich het recht voor om op basis van haar moverende redenen 

gelden niet uit te keren aan de Onderneming. Indien deze situatie zich voordoet, zullen de 

ontvangen gelden worden teruggeboekt aan de Investeerders. 

1.6 Door ondertekening van het Inschrijfformulier machtigt de Investeerder ZIB CF gezamenlijk met 

Stichting Derdengelden om zorg te dragen voor de administratie en de afwikkeling van de 

Geldleningsovereenkomst en de daarbij behorende betalingen. 

1.7 De gelden die tijdelijk door Stichting Derdengelden voor Cliënten worden gehouden, worden 

nimmer vermengd met het vermogen van ZIB CF. Deze gelden zullen daardoor niet worden 

geraakt door insolventie, surseance van betaling of faillissement van ZIB CF. 

 

2 Kosten dienstverlening ZIB CF 

ZIB CF stelt op de Website een overzicht ter beschikking ten aanzien van de kosten en lasten voor een Cliënt 

voor het door ZIB CF als tussenpersoon verrichten van werkzaamheden bij het aantrekken of ter 

beschikking verkrijgen van een Lening door de Onderneming van de Investeerders.  

 

3 Ontbindingsrecht 

Een Investeerder die kwalificeert als een natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van zijn 

beroep of bedrijf, heeft het recht om gedurende 24 uur na totstandkoming van een 

Geldleningsovereenkomst, deze te ontbinden. Een daarvoor in aanmerking komende Investeerder kan 

gebruik maken van deze bevoegdheid door een e-mail te zenden naar info@zibinvestments.nl onder 

vermelding van het Project, naam van de Investeerder en het klantnummer gekoppeld aan het Account. Er 

zijn geen kosten verbonden aan het gebruikmaken van deze bevoegdheid.  

mailto:info@zibinvestments.nl
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DEEL C – BIJZONDERE VOORWAARDEN ZIB BO 

De partijen betrokken bij de dienstverlening van ZIB BO zijn; ZIB BO, ZIB Bewaarinstelling en Stichting 

Zekerheden in overeenstemming met de lastgeving opgenomen in het Inschrijfformulier. De 

dienstverlening van ZIB BO beperkt zich tot het verlenen van de Beleggingsdiensten en de Nevendiensten.  

 

1 Vermogensscheiding Obligaties – ZIB BO 

1.1 De Obligaties worden uitgegeven door een Onderneming krachtens een Akte van Uitgifte 

Obligaties.  

1.2 In overeenstemming met de Wge worden de Obligaties bij uitgifte geleverd aan ZIB BO ter opname 

in een Verzameldepot dat door ZIB BO wordt gecreëerd voor een Project.  

1.3 De door ZIB BO bewaarde Obligaties worden gehouden en geadministreerd in overeenstemming 

met de Wge. ZIB BO is uitsluitend bevoegd om over de Obligaties te beschikken voor zover dit 

noodzakelijk is ter uitvoering van Beleggingsdiensten en/of Nevendiensten voor een Client. 

1.4 ZIB BO onderhoudt de bewaaradministratie van de Obligaties in het Verzameldepot van een 

Project. Uit de bewaaradministratie van een Verzameldepot volgt de deelgerechtigdheid van een 

individuele Investeerder in het betreffende Verzameldepot.  

1.5 Primaire uitgifte van Obligaties door een Onderneming wordt door ZIB BO geadministreerd in het 

Verzameldepot in overeenstemming met de allocatie aan Investeerders onder gelijktijdige 

doorbetaling van de door ZIB Bewaarinstelling tijdelijk onder zich gehouden gelden die door 

Investeerders zijn betaald voor de Obligaties ten behoeve van de Financiering aan de 

Onderneming. 

1.6 Overdracht van Obligaties kan enkel plaatshebben met mededeling aan ZIB BO en de 

Onderneming.  

1.7 ZIB BO actualiseert de bewaaradministratie van het Verzameldepot in overeenstemming met de 

overdracht gelijktijdig met ontvangst van betaling voor de over te dragen Obligatie(s) door 

ZIB Bewaarinstelling. Met andere woorden: mutaties (creditering of debitering) van de 

deelgerechtigdheid van een individuele Cliënt in een Verzameldepot dat ZIB BO onderhoudt 

geschiedt uitsluitend tegen gelijktijdige tegenovergestelde mutaties (debitering of creditering) van 

het te ontvangen of verschuldigde bedrag op de rekening ten name van ZIB Bewaarinstelling. 

1.8 Uit hoofde van de Wge vormen de Verzameldepots, en de daarin geadministreerde Obligaties een 

afgescheiden vermogen van het vermogen van ZIB BO. Deze Verzameldepots, en de daarin 

geadministreerde Obligaties zullen daardoor niet worden geraakt door insolventie, surseance van 

betaling of faillissement van ZIB BO. 

1.9 ZIB BO informeert Investeerders in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving op 

kwartaalbasis via het Account over de deelgerechtigdheid van een Investeerder in een 

Verzameldepot en de daarin geadministreerde (deelgerechtigdheid tot) Obligaties.  

 

2 Vermogensscheiding gelden – ZIB Bewaarinstelling 

2.1 In opdracht van ZIB BO, faciliteert ZIB Bewaarinstelling in de betaalstromen tussen Investeerders 

en Ondernemingen en tussen Investeerders onderling door tijdelijk gelden te ontvangen op een 

bankrekening ten name van ZIB Bewaarinstelling ter doorbetaling aan de begunstigde(n). ZIB 

Bewaarinstelling is uitsluitend bevoegd om over ontvangen gelden te beschikken voor zover dit 

noodzakelijk is ter uitvoering van Beleggingsdiensten en/of Nevendiensten voor een Client. 

Ontvangen gelden van Investeerders ter zake van een Financiering worden op geaggregeerde basis 

aan de Onderneming overgeboekt. Op geaggregeerde basis ontvangen gelden van een 

Onderneming ter nakoming van betalingsverplichtingen aan de Investeerders onder de Obligaties 

worden pro rata tot het belang van een Investeerder overgeboekt aan de individuele 

Investeerders. Ontvangen gelden van een kopende Investeerder ter zake van een overdracht van 

Obligaties worden onder individuele basis overgeboekt aan de verkopende Investeerder. 
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2.2 ZIB Bewaarinstelling boekt alle ontvangen bedragen zo spoedig mogelijk over aan de begunstigde 

partij. 

2.3 ZIB Bewaarinstelling vergoedt geen rente over de periode dat de gelden op de rekening van 

ZIB Bewaarinstelling staan. ZIB Bewaarinstelling is niet aansprakelijk voor renteverliezen die zijn 

ontstaan tijdens de periode waarin de gelden op de rekening van ZIB Bewaarinstelling stonden. 

2.4 De gelden zullen niet langer dan technisch en organisatorisch noodzakelijk en nimmer langer dan 

negentig (90) dagen op de rekening van ZIB Bewaarinstelling staan.  

2.5 ZIB Bewaarinstelling houdt zich het recht voor om op basis van haar moverende redenen gelden 

niet uit te keren aan de Onderneming. Indien deze situatie zich voordoet, zullen de ontvangen 

gelden worden teruggeboekt aan de Investeerder(s). 

2.6 Door ondertekening van het Inschrijfformulier heeft de Investeerder ZIB BO gezamenlijk met 

ZIB Bewaarinstelling gemachtigd om zorg te dragen voor de administratie en de afwikkeling van 

(transacties in) de Obligaties en de daarbij behorende betalingen. 

2.7 De gelden die onder ZIB Bewaarinstelling staan, worden nimmer vermengd met het vermogen van 

ZIB BO. Deze gelden zullen daardoor niet worden geraakt door insolventie, surseance van betaling 

of faillissement van ZIB BO. 

2.8 ZIB BO garandeert hierbij als zelfstandige verplichting jegens Cliënten de nakoming van de 

verplichtingen van ZIB Bewaarinstelling jegens Cliënten met dien verstande dat Cliënten zich tot 

ZIB BO kunnen wenden indien en voor zover ZIB Bewaarinstelling haar verplichtingen blijvend niet 

nakomt jegens Cliënten.  

2.9 ZIB BO informeert alle cliënten in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving op 

kwartaalbasis via het Account over de aangehouden gelden door ZIB Bewaarinstelling.  

 

3 Kosten Beleggingsdiensten en Nevendiensten 

3.1 In overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, zal op de Website een overzicht ter 

beschikking worden gesteld ten aanzien van de kosten en lasten voor een Cliënt voor het verlenen 

van Beleggingsdienst(en) en / of Nevendiensten door ZIB BO alsmede de kosten en lasten die 

verband houden met het beheren van de Obligaties.  

3.2 Op jaarlijkse basis zal ZIB BO een Cliënt op gepersonaliseerde basis achteraf informeren over de bij 

de Cliënt in rekening gebrachte kosten en lasten gedurende het voorafgaande jaar.  

3.3 Een Cliënt kan verzoeken om een uitsplitsing van het kostenoverzicht zoals in dit artikel 3 van deze 

Bijzondere Voorwaarden ZIB BO omschreven. ZIB BO zal een Cliënt een dergelijke uitsplitsing 

kosteloos verstrekken.  

 

4 Belangenconflicten 

4.1 ZIB BO hanteert conform toepasselijke wet- en regelgeving een beleid inzake belangenconflicten. 

Een omschrijving van dit beleid is te raadplegen via onze Website. Vragen omtrent dit beleid kunt u 

richten aan ZIB via de contactgegevens opgenomen in Artikel 17 (Contactgegevens ZIB) van de 

Algemene Voorwaarden. 

4.2 Indien ZIB BO van mening is dat er sprake is van een belangenconflict, zal ZIB BO dit uitdrukkelijk 

kenbaar maken en Cliënten om instemming verzoeken alvorens de Beleggingsdienst wordt 

verleend. 

 

5 Beleggerscompensatiestelsel 

ZIB BO is aangesloten bij het beleggerscompensatiestelsel waaronder Investeerders die kwalificeren als 

niet-professionele beleggers in Obligaties onder bepaalde voorwaarden tot een bedrag van maximaal 

EUR 20.000,- verzekerd zijn indien en voor zover ZIB BO Obligaties die zijn opgenomen in het 

Verzameldepot niet kan uitleveren aan een Investeerder of ZIB Bewaarinstelling de onder zich gehouden 

gelden niet kan uitboeken aan de betalingsbegunstigde(n) en De Nederlandsche Bank dientengevolge 
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bepaalde maatregelen treft. Meer informatie over dit compensatiestelsel en wat dat betekent voor 

individuele Cliënten is te raadplegen op onze Website. 

 

6 Ontbindingsrecht 

Een Investeerder die kwalificeert als een natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van zijn 

beroep of, heeft het recht om gedurende 14 dagen na allocatie en uitgifte van de Obligatie aan de 

betreffende Investeerder, deze te ontbinden. Een daarvoor in aanmerking komende Investeerder kan 

gebruik maken van deze bevoegdheid door een e-mail te zenden naar info@zibinvestments.nl onder 

vermelding van het Project, naam van de Investeerder en het klantnummer gekoppeld aan het Account. Er 

zijn geen kosten verbonden aan het gebruikmaken van deze bevoegdheid. 

 

mailto:info@zibinvestments.nl

