Algemene voorwaarden
Artikel 1 – Definities
Met beginhoofdletters geschreven begrippen hebben de betekenis die hierna eraan is
toegekend. Alle hierna gedefinieerde woorden en termen in het enkelvoud hebben
dezelfde betekenis als in het meervoud en omgekeerd.
Account: besloten gedeelte van de website waarop zowel Geldvrager als
Investeerders zich kunnen inschrijven. Hier kunnen de Gebruikers hun gegevens
beheren, investeren of een Lening aanvragen.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Bedenktermijn Kredietovereenkomst: de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
voorgeschreven termijn van 24 uur voor consumenten, welke begint op de
eerstvolgende werkdag na een inschrijving nadat de consument een e-mail heeft
ontvangen van Capital Circle waarin de kenmerken en de risico’s van het Project
(zoals weergegeven op de website van het Online Platform) zijn opgenomen. Als de
Investering niet binnen 24 uur wordt geannuleerd is deze daarna definitief geworden.
Bedenktermijn Obligaties: de in het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven termijn van
14 kalenderdagen voor consumenten, welke begint vanaf het moment na een
inschrijving nadat de consument een e-mail heeft ontvangen van Capital Circle
waarin de kenmerken
en de risico’s van het Project (zoals weergegeven op de
website van het Online Platform) zijn opgenomen. Als de Investering niet binnen 14
dagen wordt geannuleerd is deze daarna definitief geworden.
Circle: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Capitalcircle B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, en kantoorhoudende te (3012
KM), aan de Westblaak 142 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer
62171046.
Capital

Gebruiker: Geldvrager of Investeerder.

Algemene Voorwaarden Kredietnummer:

Paraaf:

Geldvrager: een rechtspersoon of (alleen bij Kredietovereenkomsten) een natuurlijke
persoon (handelend in beroep of bedrijf en in die hoedanigheid als geldvrager
optreedt) die geld wil lenen van de Investeerders, aangesloten bij Capital Circle. De
lening kan vorm krijgen in een Kredietovereenkomst of in de vorm van Obligaties. In
het eerste geval krijgen de Investeerders een schuldbekentenis van de Geldvrager.
In het tweede geval krijgen de Investeerders tegenover hun Investering Obligaties,
die zijn uitgegeven door de Geldvrager.
Inschrijving: onherroepelijke inschrijving om deel te nemen in een Project, waarvoor
een bedrag gereserveerd wordt in de Wallet.
Investeerder: een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die deelneemt door te
investeren in een Project aangeboden door een Geldvrager via Capital Circle.
Investering: het totale bedrag dat een Investeerder uitleent aan een Geldvrager.
Kredietovereenkomst: de overeenkomst van de geldlening die wordt gesloten tussen
Investeerders en Geldvrager, slechts voor zover de Lening wordt vormgegeven als
een Kredietovereenkomst.
Kredietverlening: een Lening in de vorm van een Kredietovereenkomst.
Lening: totale bedrag dat een Geldvrager wil lenen voor zijn Project van
verschillende Investeerders. De Lening kan vorm krijgen in een Kredietovereenkomst
of in de vorm van Obligaties. In het laatste geval krijgen de Investeerders tegenover
hun Investering Obligaties, die zijn uitgegeven door de Geldvrager.
Leningaanvraag: aanvraag van de Geldvrager die is geplaatst op het Online Platform
met het doel een bepaald geldbedrag bijeen te brengen voor een bepaald Project.
Deze aanvraag is voorzien van alle projectinformatie, informatie over de Geldvrager
en eventuele Zekerheden die gegeven worden.
Obligatie: het financiële instrument (effect) dat de Geldvrager uitgeeft aan de
Investeerder in ruil voor zijn investering, slechts voor zover de Lening wordt
vormgegeven in de uitgifte van Obligaties.
Onderbieden: zodra een Project vol is, kan er tegen een lagere rente worden
ingeschreven door andere Investeerders. Degene die zich als laatst heeft
ingeschreven met het hoogste rentepercentage doet niet meer mee op basis van
het principe ‘Last in, First out’. Deze mogelijkheid staat slechts open voor
Kredietovereenkomsten.
Online Platform: de website en het Account dat te vinden is op www.capitalcircle.nl.
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Plaatsingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Geldvrager en Capital Circle in
verband met het stellen van de voorwaarden van een Leningaanvraag.
Project: het door de Geldvrager geplaatste ondernemingsplan waar een Investering
voor nodig is.
Publicatietermijn: de termijn waarbinnen Investeerders op een Project kunnen
inschrijven.
Stichting Beheer Derdengelden: de stichting Stichting Beheer Derdengelden
Capitalcircle, statutair gevestigd te Rotterdam, en kantoorhoudende te (3012 KM)
Rotterdam aan de Westblaak 142, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 63129760.
1.20 Trustee: de stichting Stichting Security Trustee Capital Circle, statutair
gevestigd te Rotterdam, en kantoorhoudende te (3012 KM) Rotterdam aan de
Westblaak 142, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71373381.
Vergoedingen: alle vergoedingen die door Capital Circle aan Investeerders en/of
Geldvragers in rekening worden gebracht.
Verzameldepot: het verzameldepot in de zin van de Wge, aangehouden door
Capital Circle in het geval er Obligaties worden uitgegeven door een Geldvrager.
Voor iedere uitgifte van Obligaties ontstaat een afzonderlijk Verzameldepot.
Wallet: overzicht van het saldo van een Investeerder. De gelden van de Wallet staan
op de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden.
Wge: Wet giraal effectenverkeer.
Zekerheden: rechten waarmee zekerheden worden gesteld om een (gedeeltelijke)
terugbetaling van de Lening te verzekeren, waaronder – maar niet uitsluitend –
(persoonlijke) garantstellingen, terugkoopverklaringen en pandrechten.

Artikel 2 - Toepassingsgebied en aanvaarding
2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en
toekomstige rechtsverhoudingen tussen Capital Circle of haar rechtsopvolger
enerzijds en de Gebruiker anderzijds.

2.2

Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden verklaart de Gebruiker zijn
eigen algemene voorwaarden buiten toepassing, voor zover daarin – met betrekking
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tot wat in deze Algemene Voorwaarden is bepaald – sprake is van een conflict,
tegenstrijdigheid of afwijking ten nadele van Capital Circle.

Artikel 3 –Doel Capital Circle
3.1

Capital Circle biedt een Online Platform voor crowdfunding. Capital Circle is enkel
bemiddelaar tussen Investeerder en Geldvrager. Capital Circle verstrekt geen
adviezen.
3.2

Capital Circle heeft een ontheffing van het verbod op het als tussenpersoon
werkzaamheden verrichten ten behoeve van het buiten besloten kring aantrekken
van opvorderbare gelden in de zin van artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het
financieel
toezicht. Capital Circle heeft de ontheffing op 22 juni 2015 verkregen
van de Autoriteit Financiële Markten en staat geregistreerd onder ontheffing
nummer 19000034.

3.3

Ten aanzien van Kredietverleningen is Capital Circle niet vergunningplichtig en niet
prospectusplichtig. Ten aanzien van Obligaties is Capital Circle vergunningplichtig
en de Geldvrager is prospectusplichtig op grond van de Wet op het financieel
toezicht. Indien de Geldvrager Obligaties uitgeeft, geen prospectus opstelt dat
goedgekeurd is door de Autoriteit Financiële Markten, zal de Geldvrager voor de
aanbieding van de Obligaties gebruikmaken van een vrijstelling onder de Wet op
het financieel toezicht, met daarbij, waar noodzakelijk, adequate gebruikmaking
van een vrijstellingsvermelding en eventuele voorschriften die aan de vrijstelling
verbonden zijn.

3.4

Investeringen via Capital Circle in Kredietverleningen vallen dan niet onder het
depositogarantiestelsel, enig beleggingscompensatiestelsel of enige andere
garantieregeling. Investeringen via Capital Circle in Obligaties vallen mogelijk onder
het beleggingscompensatiestelsel.

3.5
Het doen van Investeringen op het Online Platform is voor eigen rekening en risico
van de
Investeerder.
3.6

Capital Circle is verantwoordelijk voor de financiële, juridische en administratieve
afwikkeling van de overeenkomst tussen Investeerders en Geldvrager in het geval
van Kredietovereenkomsten. In het geval van Obligaties verzorgt Capital Circle de
administratie en houdt Capital Circle het Verzameldepot aan. De directie van
Capital Circle houdt als houder van het Verzameldepot de administratie bij, waarin
de naam, het adres, het relevante bankrekeningnummer in Nederland van de
Investeerder, de uitgiftedatum van de Obligaties, alsmede het aantal Obligaties per
Investeerder is opgenomen. Tevens verzorgt Capital Circle de administratie voor de
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betalingen van aflossingen en rente van Leningen door Geldvrager. Deze
betalingen worden verricht door Stichting Beheer Derdengelden na ontvangst van
de betreffende rente en aflossing van de Geldvrager van de betreffende Lening.
Trustee vertegenwoordigt de Investeerders en zij heeft bij volmacht met privatieve
werking geaccepteerd dat zij exclusief alle rechten en belangen van alle
Investeerders in de betreffende Leningen behartigt.
3.7

Capital Circle is bevoegd werkzaamheden ten aanzien van de juridische, financiële
en administratieve afwikkeling van de overeenkomst tussen Investeerders en
Geldvrager uit te besteden.

3.8

Een faillissement van Capital Circle heeft geen invloed op de verhoudingen en
overeenkomsten tussen Geldvrager en Investeerder.

Artikel 4 - Doel Stichting Beheer Derdengelden
4.1

Stichting Beheer Derdengelden beheert en bewaart de gelden van
Gebruikers. Betalingen worden op basis van de overeenkomsten tussen Geldvrager
en Investeerders gedaan.

4.2

Stichting Beheer Derdengelden voert alleen betalingen uit in verband met
Investeringen en is verder niet betrokken bij Capital Circle. Wel onderhouden
Stichting Beheer Derdengelden en Capital Circle nauw contact in verband met de
Investeringen opdat de administratie van Capital Circle ten aanzien van de
Investeringen en Investeerder word gereconcilieerd met de administratie van
Stichting Beheer Derdengelden. De administratie van Capital Circle is leidend.

4.3

Stichting Beheer Derdengelden kent een bestuur dat onafhankelijk is van Capital
Circle.

Artikel 5 -Doel Stichting Security Trustee Capital Circle
5.1

Trustee beheert de Zekerheden namens de Investeerders.

5.2

Trustee zal, indien een Geldvrager zijn afspraken niet nakomt, zekerheden kunnen
inroepen namens de Investeerders om zo de Zekerheden uit te winnen.

5.3

In het geval van een faillissement van Capital Circle zal Trustee de afwikkeling tussen
Investeerders en Geldvrager faciliteren, waarbij rekening zal worden gehouden met
het feit dat de Obligaties in een Verzameldepot worden gehouden en de Wge
bepaalde taken toekent aan de curator in het geval Capital Circle failliet gaat. In
het geval van faillissement of surseance zal dat deel van de administratie van
Capital Circle dat Trustee nodig heeft om de afwikkeling te bewerkstellingen, aan
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Trustee ter inzage en waar nodig ter beschikking (al dan niet via kopieën) worden
gesteld.
5.4

In het geval van een faillissement van Capital Circle of wanneer er sprake is van
surseance van betaling, heeft Capital Circle niet langer recht op de jaarlijkse
vergoeding van Investeerders, zoals genoemd in artikel 12.1 van deze Algemene
Voorwaarden. Trustee heeft recht op deze vergoeding van de Investeerder. Trustee
zal verder geen nieuwe commerciële activiteiten verrichten, maar zij faciliteert
alleen de afwikkeling tussen Investeerders en Geldvrager van lopende Leningen.

5.5

Capital Circle zal, om de Trustee in staat te stellen een uitkering te doen, een datum
vaststellen, waarop het bedrag van de door zekerheden gedekte verplichtingen
dient te worden berekend. Trustee ontvangt van Capital Circle een overzicht van
eventuele bedragen die per die datum verschuldigd zijn aan een Gebruiker en
zodanige andere informatie als de Trustee noodzakelijk acht.

5.6

Trustee mag, indien de administratie van Capital Circle laat zien dat de Geldvrager
zijn verplichtingen onder de Lening niet nakomt of andere opeising gronden van
Lening zich voordoen, het initiatief nemen tot het opeisbaar verklaren van de aan
hem verschuldigde zogenaamde “parallelle vorderingen” (zoals beschreven in de
Lening of daarbij behorende documentatie) en het uitwinnen van (een gedeelte
van) de eventueel gevestigde Zekerheden en/of het faillissement aanvragen van
enige Geldnemer (of een vergelijkbare stap ondernemen).

5.7

Trustee mag, indien de administratie van Capital Circle laat zien dat de Geldvrager
al zijn verplichtingen onder de Lening is nagekomen, overgaan tot de vrijgave van
eventueel gevestigde Zekerheden.

5.8

Trustee kent een bestuur dat onafhankelijk is van Capital Circle.

Artikel 6 - Deelname aan het Online platform
6.1
Om te lenen of te investeren moet de Gebruiker zijn ingeschreven op het Online
Platform.
6.2

Gebruikers dienen 18 jaar of ouder te zijn.

6.3

Natuurlijke personen dienen zich te legitimeren met een geldig ID-bewijs en het
verrichten van een betaling van een bankrekening op naam van de Gebruiker
gehouden bij een EU bank.

6.4

Van een rechtspersoon dient de bestuurder zich met een geldig ID-bewijs te
legitimeren naar aanleiding van de gegevens in het register van de Kamer van
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Koophandel en het verrichten van een betaling van een bankrekening op naam
van de Gebruiker gehouden bij een EU bank;
6.5

Het vaststellen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van vertegenwoordiger
van de Gebruiker, of afgifte van een getekende machtiging door een bevoegde
functionaris op grond van de geldende wet- en regelgeving van de Gebruiker (bij
rechtspersoon), is onderdeel van het identificatieproces. Capital Circle is gerechtigd
extra informatie op te vragen van de Gebruiker als dit noodzakelijk is om de
identificatie conform geldend recht te doen plaatsvinden.

6.7

Pas na volledige identificatie en verificatie en, voor zover van toepassing, vaststelling
van de vertegenwoordigingsbevoegdheid op grond van de geldende wet- en
regelgeving mag Gebruiker rechtshandelingen verrichten middels het Online
Platform volgens de vastgestelde bevoegdheden.

6.8

Alleen Nederlandse bankrekeningen met een geldig IBAN-rekeningnummer kunnen
worden gekoppeld aan het Online Platform en alleen met gekoppelde
bankrekeningen kunnen betalingen / ontvangsten worden verricht / gedaan. Er kan
slechts één IBAN-rekeningnummer aan een specifiek Account worden gekoppeld.

6.9

Het IBAN-rekeningnummer dat is gekoppeld aan het Account kan worden gewijzigd,
mits Gebruiker de volgende documenten verschaft aan Capital Circle: een kopie
van het legitimatiebewijs van Gebruiker en een bewijs waaruit blijkt dat het IBANrekeningnummer op naam van Gebruiker staat.

6.10

Capital Circle kan altijd naar eigen inzicht een inschrijving op het Online Platform
weigeren, zonder opgaaf van reden.

Artikel 7 - Machtigingen
7.1

Investeerder onderkent dat invoeren van het wachtwoord en overige benodigde
gegevens ten behoeve van het inloggen op diens Account en ter bevestiging van
een Inschrijving, gelijk dient te worden gesteld met het plaatsen van een
elektronische handtekening. Derhalve worden berichten die worden verstuurd vanaf
de Account van een Investeerder geacht door Investeerder te zijn ondertekend,
mede ter ondersteuning van het hierin gestelde, waaronder het hierna volgende en
artikel 13.4.

7.2.

Investeerder geeft Capital Circle een onomkeerbare machtiging om voor de
Investeerders op te treden voor het ondertekenen van de overeenkomsten tussen
Geldvrager en
Investeerders.
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7.3

Investeerder geeft Stichting Beheer Derdengelden een onomkeerbare machtiging
om voor de Investeerders op te treden voor het incasseren van rente en aflossing op
Leningen, eventuele boetes en uitkeringen die worden gedaan na uitwinning van
Zekerheden.

7.4

Investeerder geeft Trustee een onomkeerbare machtiging (met privatieve werking)
om voor de Investeerders op te treden voor (i) een herstructurering en (ii) het
uitwinnen van Zekerheden met betrekking tot een Lening. Bij Obligaties zullen Trustee
en de Geldvrager een trustakte tekenen, waarin nadere rechten en plichten Trustee
en de Geldvrager worden vastgelegd.

7.5

Investeerder geeft Stichting Beheer Derdengelden een onomkeerbare machtiging
om - indien alle contracten zijn ondertekend en de Geldvrager aan de in het Project
genoemde voorwaarden heeft voldaan - de Lening aan Geldvrager over te maken.

Artikel 8 - Account
8.1

Gebruikers dienen de accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) van hun
Account strikt privé te
houden en met niemand te delen. Per (rechts)persoon
kan slechts één Account worden geopend.

8.2

Gebruikers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen verricht
binnen het Account.

8.3

Gebruiker kan zijn Account alleen beëindigen wanneer de Gebruiker geen partij
meer is binnen een lopende overeenkomst met Capital Circle, een Geldvrager of
Investeerder. Wanneer Gebruiker zijn Account beëindigt, zullen alle
accountgegevens gedurende 5 jaar bewaard worden door Capital Circle.

8.4

Capital Circle mag een Account van een Gebruiker beëindigen indien een Account
meer dan een jaar niet is gebruikt, of wanneer Gebruiker handelt in
strijd met
deze Algemene Voorwaarden, in strijd met enige overeenkomst tussen Capital Circle
of Investeerder, of wanneer Gebruiker anderszins onrechtmatig handelt.

Artikel 9 – Leningaanvraag
9.1

De overeenkomst tussen Investeerder en Geldvrager wordt aangegaan onder de
opschortende voorwaarde dat de Lening binnen de Publicatietermijn wordt
volgeschreven.

9.2

Capital Circle bepaalt in welke categorie een Project wordt ingedeeld en wat de
startrente wordt.
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9.3

Vanaf het moment dat een Project succesvol is volgestort en de looptijd van het
Project is verlopen of het volgestorte Project wordt opgevraagd door de Geldvrager,
is de Lening rentedragend en is de Geldvrager rente verschuldigd over de Lening.
De rente zal aan de hand van de rating van Creditreform Rating AG worden
vastgesteld.

9.4

Indien een Project is volgeschreven en gesloten, worden meerdere
inschrijvingen van één Investeerder samengevoegd.

9.5

De Investeerder heeft– voor zover het gaat om een consument – een wettelijke
bedenktijd waarin
hij
zich
kan
terugtrekken.
De
bedenktijd
voor
Kredietovereenkomsten is 24 uur en geldt voor Investeerders die consument zijn. In
het geval van Obligaties is de wettelijke bedenktijd voor consumenten 14 dagen.

9.6

Als een Leningaanvraag is volgeschreven kan gedurende de Publicatietermijn de
rente dalen. De Investeerder met een hogere rente wordt dan vervangen door één
die meedoet
voor een lagere rente. De Investeerders worden vervangen door
middel van het principe van ‘Last in, First out’. Dit artikel geldt alleen voor
Investeringen in Kredietovereenkomsten en niet voor Obligaties.

9.7

Door middel van bidprotect kan een Investeerder van te voren aangeven tot welk
renteniveau hij mee wil doen; de rente kan dan tot dit niveau dalen. Dit artikel geldt
alleen voor Investeringen in Kredietovereenkomsten en niet voor Obligaties.

9.8

Als de Leningaanvraag is gesloten, wordt de Kredietovereenkomst opgesteld en
door Capital Circle namens de Investeerder(s), Capital Circle namens zichzelf, en
door de Geldvrager ondertekend. Dit artikel geldt alleen voor Investeringen in
Kredietovereenkomsten en niet voor Obligaties.

9.9

Als de Leningaanvraag is gesloten, worden de Obligaties uitgegeven door de
Geldvrager en worden de Obligaties opgenomen in het Verzameldepot gehouden
door Capital Circle. Dit artikel geldt alleen voor Investeringen in Obligaties en niet in
Kredietovereenkomsten.

9.10

Geldvrager en Project zullen door Capital Circle worden beoordeeld en in een
categorie worden ingedeeld. Capital Circle kan altijd zonder opgaaf van reden een
Project weigeren.

9.11. Capital Circle brengt Geldvrager een eenmalige vergoeding in rekening plus
eventuele extra kosten die nodig zijn voor het stellen van Zekerheden en/of
onderzoeken. Capital Circle publiceert de door haar gevraagde vergoedingen op
haar website (www.capitalcircle.nl). Het staat Capital Circle vrij de vergoedingen te
wijzigen.
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9.12

Wanneer Geldvrager na het publiceren van een Project op het Online Platform afziet
van deelname kost hem dat de eenmalige vergoeding zoals uiteengezet in de
Plaatsingsovereenkomst en eventueel andere gemaakte kosten.

9.13

Capital Circle kan altijd gedurende de aanvraag en de looptijd van de Lening extra
informatie opvragen.

9.14

Geldvrager heeft een inspanningsverplichting om mee te werken aan de
financiering van zijn Project, hierbij behoort ook het plaatsen van informatie over het
Project op de website van de Geldvrager alsmede het aanleveren en activeren van
zijn eigen netwerk.

9.15

Capital Circle kan altijd beslissen de Publicatietermijn te verlengen tot maximaal
twee maanden. Capital Circle is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een
verlenging. Verlenging van de Publicatietermijn tot langer dan twee maanden in
totaal is mogelijk in uitzonderlijke gevallen en alleen na overeenstemming tussen
Geldvrager en Capital Circle en mits niet in strijd met wet- en regelgeving. Wanneer
de totale Publicatietermijn wordt verlengd tot langer dan twee maanden is het voor
de Investeerder mogelijk zijn Inschrijving te annuleren.

9.16

Indien er gedurende de inschrijfperiode sprake is van een conflictsituatie, als er
serieuze twijfels zijn over een Project of als er sprake is van andere onvoorziene
omstandigheden, is Capital Circle te allen tijde gerechtigd de Leningaanvraag te
annuleren. Wanneer de Leningaanvraag wordt geannuleerd door Capital Circle,
krijgen Investeerders hun geld terug.

Artikel 10 - Uitbetalen Leningaanvraag
10.1

Nadat de Leningaanvraag is gesloten door de Geldvrager of indien de
Leningaanvraag is volgestort en de Publicatietermijn is verlopen, worden de
contracten tussen Geldvrager en Investeerders opgesteld. Zodra de benodigde
documenten zijn ontvangen en akkoord bevonden door Capital Circle, wordt het
geld onder aftrek van de vergoeding voor Capital Circle overgemaakt aan de
Geldvrager.

10.2

Noch Capital Circle, noch Stichting Beheer Derdengelden is aansprakelijk voor
vertragingen in de uitbetaling van de gelden die kunnen ontstaan door externe
factoren.

10.3

Capital Circle kan ook, wanneer een Leningaanvraag helemaal is volgeschreven,
besluiten de gelden niet uit te keren aan de Geldvrager. Dit kan alleen als er een
serieuze en concrete aanleiding is voor het wijzigen van de beoordeling van het
Project; Capital Circle is vrij om deze beslissing te nemen. In dat geval zullen de
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overeenkomsten tussen Investeerder en Geldvrager worden ontbonden en de
gelden teruggestort worden aan de Investeerders. Als de gewijzigde inzichten met
betrekking tot het Project om wat voor reden dan ook te wijten zijn aan de
Geldvrager, dan zijn nog steeds de kosten conform artikel 9.11 verschuldigd.

Artikel 11 - Verplichtingen Geldvrager
11.1

Geldvrager is verplicht één keer per jaar van alle rapportages en jaarverslagen die
zij gehouden is bij of krachtens de wet openbaar te maken, te overleggen aan
Capital Circle en Trustee. Dit moet binnen 5 maanden na het sluiten van het
boekjaar. Indien er een pandrecht is verstrekt door Geldvrager, dan dient
Geldvrager (naast voornoemde stukken) tevens de verpandingslijst binnen deze
termijn van 5 maanden te overleggen aan Trustee.

11.2

Wanneer de Geldvrager de jaarrekening niet tijdig overlegt, is hij een boeterente
verschuldigd aan Capital Circle. De overeengekomen te betalen rente wordt
verhoogd met twee procent voor een periode van minimaal zes maanden en totdat
de jaarrekening wel is overlegd.

11.3

Capital Circle is gerechtigd om de gegevens uit de jaarstukken te gebruiken en de
conclusies hiervan te communiceren naar de Investeerders.

11.4

Indien Geldvrager niet tijdig betaalt, zal Stichting Beheer Derdengelden dit melden
aan Capital Circle. In dat geval kan Capital Circle dit vervolgens melden bij de
Investeerders. Wanneer de betaling na twee weken niet is voldaan, zal er altijd een
melding gemaakt worden bij de Investeerders.

11.5

Geldvrager is kosten verschuldigd bij het niet tijdig betalen. Deze kosten zijn in de
voorwaarden van de Kredietovereenkomst en de voorwaarden van de Obligatie
genoemd. Trustee heeft een inspanningsverplichting op zich genomen voor het
namens de Investeerders innen van de gelden op de rekening van Stichting Beheer
Derdengelden.

11.6

Trustee is gevolmachtigd (waarbij de volmacht privatieve werking heeft) om in en
buiten rechte maatregelen te treffen om de Geldvrager zijn verplichtingen richting
de Investeerders te laten nakomen.

11.7

Alle kosten in en buiten rechte met betrekking tot de nakoming van de
verplichtingen van de Geldvrager richting de Investeerders komen voor rekening
van de Geldvrager.

11.8

Geldvrager verklaart de gelden van de Lening alleen te gebruiken voor het doel
zoals in het Project omschreven.
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11.9

Wanneer een Lening wordt aangegaan voor kapitaalgoederen stemt de
Geldvrager er mee in dat de gelden direct naar de leverancier van de goederen
worden overgemaakt.

11.10 Bij vervroegde aflossing wordt een boeterente in rekening gebracht, overeenkomstig
de rentebedragen die zijn genoemd in het aflosschema in de Kredietovereenkomst
of het betaalschema van de Obligaties.

Artikel 12 - Investeerders
12.1

Capital Circle rekent een jaarlijkse vergoeding van 1 % over de Lening van een
Investeerder aan een Geldvrager. De 1% wordt berekend over daadwerkelijk
uitstaande gelden. Indien door omstandigheden de terugbetalingen van een
Lening niet volgens het betreffende betaalschema plaatsvindt, wordt voorgaande
vergoeding niet in rekening gebracht gedurende de periode dat die situatie zich
voordoet.

12.2

Noch Capital Circle noch Stichting Beheer Derdengelden is verantwoordelijk dan wel
aansprakelijk voor vertraging in de uitbetaling van opname van gelden veroorzaakt
door externe factoren.

12.3

Over gelden in de Wallet wordt geen rente uitgekeerd.

12.4

Op de 15de van de maand worden de rente en aflossing van Geldvrager
bijgeschreven in de Wallet, tenzij het betaalschema anders bepaalt.

12.5

De gelden van Investeerders die bedoeld zijn voor een Investering, staan gedurende
de Publicatietermijn op de Wallet gealloceerd aan de desbetreffende Investeerder.
Dit is een administratieve boeking in de administratie van Stichting Beheer
Derdengelden en geen elektronisch geld. De gelden van Investeerders ter aflossing
van de hoofdsom en rente op een Investering staan maximaal 5 dagen op de
betreffende Wallet van de Investeerder. Stichting Beheer Derdengelden maakt deze
gelden daarna over op de bankrekening van de betreffende Investeerder(s). Als een
Project is volgestort maakt Stichting Beheer Derdengelden de gelden over op de
bankrekening van de Geldvrager. Als een Project niet is volgestort binnen de
Publicatietermijn stort Stichting Beheer Derdengelden binnen 5 dagen de gelden
terug op de bankrekening(en) van de betreffende Investeerder(s).

12.6

Gelden kunnen alleen worden uitgekeerd aan het Nederlandse IBANrekeningnummer gekoppeld aan het Account van de Investeerder. Van ditzelfde
IBAN-rekeningnummer moet eerder een betaling zijn ontvangen.
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12.7 Een Investeerder
Leningaanvraag.

is

zelf

verantwoordelijk

voor
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12.8

Wanneer een Investeerder niet meer deelneemt omdat de rente is gezakt, is Capital
Circle daar niet aansprakelijk voor. Deze situatie kan slechts ontstaan in het geval
van Kredietovereenkomsten.

12.9

Investeringen gedaan op het Online Platform van Capital Circle in de vorm van
Kredietovereenkomsten zijn niet overdraagbaar of verhandelbaar.

12.10 Investeringen gedaan op het Online Platform van Capital Circle in de vorm van
Obligaties zijn overdraagbaar of verhandelbaar met inachtneming van het
bepaalde in dit Artikel. De Obligaties worden in beginsel uitsluitend uitgegeven voor
verkoop en verhandeling in Nederland. Capital Circle aanvaardt als houder van de
Verzameldepots geen verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid ter zake van
een overdracht van Obligaties buiten Nederland. Investeerders kunnen hun rechten
in het Verzameldepot overdragen aan andere Investeerders via bij- en afschrijving
in het daartoe bestemde deel van de administratie van Capital Circle. Capital Circle
heeft hierin geen rol. Investeerder die Obligaties willen verkopen worden derhalve
niet via Capital Circle in contact gebracht met andere (potentiële) Investeerders.
Voor zover een overdracht plaatsvindt vereist dit de medewerking van Capital
Circle, die zij redelijkerwijs zal verlenen. Capital Circle zal een eventuele overdracht
in haar administratie verwerken en meedelen aan Trustee en Stichting Beheer
Derdengelden. De administratiekosten voor het verwerken van een overdracht van
Obligaties bedragen [EUR 0,50] per Obligatie en worden door Capital Circle in
rekening gebracht aan de verkrijger van de Obligatie(s). Het bepaalde in dit artikel
is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op Obligaties
en op de vestiging of levering van een recht van vruchtgebruik op Obligaties.
12.11 Vervroegd opnemen van gelden die geïnvesteerd zijn is niet mogelijk.
12.12 Een natuurlijk persoon mag niet meer dan € 80.000 (zegge tachtigduizend euro)
investeren op het Online Platform van Capital Circle.

Artikel 13 - Zekerheden
13.1

Voor schuldbekentenissen van de Geldvrager kunnen Zekerheden worden
gevraagd, zoals, maar niet uitsluitend: (persoonlijke) garantstellingen,
terugkoopverklaringen en pandrechten.

13.2

Zekerheden worden bij het Project op het Online Platform gepubliceerd.

13.3

Vestigingen van Zekerheden worden ten gunste van de Investeerders vastgelegd in
overeenkomsten.
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13.4

De Investeerder verleent Trustee een onherroepelijke volmacht (met privatieve
werking) om de Zekerheden te vestigen en de rechten en plichten van deze
Zekerheden uit te oefenen.

Artikel 14 - Risico’s
14.1

Investeerder bevestigt door te investeren in Projecten van Geldvragers op het Online
Platform van Capital Circle, dat dit voor eigen rekening en risico komt van de
Investeerder.

14.2

Investeerder erkent dat hij geen zeggenschap heeft of zal krijgen in de Projecten
waarin wordt geïnvesteerd.

14.3

Investeerder weet dat indien de Geldvrager niet betaalt en niet aan zijn
verplichtingen kan voldoen, de betalingen aan Investeerders stoppen. Een
Investeerder kan dus een deel of geheel zijn Investering verliezen.

14.4

Investeerders wordt aangeraden hun investeringen te spreiden over Projecten en
alleen een deel van hun gehele belegd vermogen in de Projecten van Capital Circle
te beleggen (de Autoriteit Financiële Markten doet hiervoor suggesties op haar
website). Capital Circle mag uitdrukkelijk geen advies verlenen over individuele
Investeringen of Projecten. Investeerders dienen zelfstandig advies in te winnen bij
een daartoe bevoegde derde indien zij vragen hebben over Investeringen of
Projecten.

14.5

De Lening wordt aangegaan met een groep Investeerders. Capital Circle faciliteert
maar is geen Investeerder.

14.6

Geldvrager kan zelf geen afspraken maken met Investeerders over betalingen of
voorwaarden. Capital Circle of bij lopende Leningen, Trustee is daarvoor de enige
die kan worden benaderd.

14.7

Capital Circle garandeert niet dat een Leningaanvraag altijd wordt volgestort.

Artikel 15 – Herstructurering
15.1

Onverminderd enige andere bepaling in deze Algemene Voorwaarden, kan Trustee
(handelend in naam van de Investeerders onder volmacht met privatieve werking),
in de hierna genoemde omstandigheden, met de Geldvrager de Lening
herstructureren en de voorwaarden van de Kredietovereenkomst of Obligaties
wijzigen op de volgende, limitatief opgesomde, manieren:
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(a)

(b)

(c)

15.2

het verhogen van de leentermijn met één jaar, met een overeenkomstige
stijging van het rentepercentage tot 11%, of een percentage verhoging van
4% voor elke Investeerder (afhankelijk van welke het hoogste uitvalt);
het verhogen van de leentermijn met twee jaar, met een overeenkomstige
stijging van het rentepercentage tot 13%, of een percentage verhoging van
5,5% voor elke Investeerder (afhankelijk van welke het hoogste uitvalt); of
met het verhogen van de leentermijn met drie jaar of meer, met een
overeenkomstige stijging van het rentepercentage tot 15%, of een
percentage verhoging van 7% voor elke Investeerder (afhankelijk van welke
het hoogste uitvalt).

Om enige twijfel te voorkomen: een dergelijke herstructurering kan niet plaatsvinden
zonder schriftelijke overeenkomst van de Geldvrager. De Geldvrager erkent en stemt
in
met het feit dat Trustee additionele en/of zekerheidsdocumenten kan
verzoeken voor een herstructurering. Ook kan Trustee, vragen om adviezen en/of
onderzoeken uitgevoerd door derde partijen om meer zekerheid te krijgen alvorens
over te gaan tot herstructurering.

Artikel 16 - Bewaartermijnen
16.1 Alle gegevens van Capital Circle worden bewaard overeenkomstig de wettelijk
geldende
bewaartermijnen of bij gebreke daarvan voor een periode van 10 jaar.

Artikel 17 - Intellectueel eigendom
17.1

Alle informatie op de website van Capital Circle is beschermd door de toepasselijke
rechten van intellectueel eigendom (waaronder, maar niet uitsluitend, het
auteursrecht, het merkenrecht en het databankenrecht). Capital Circle is houder
van deze rechten, met uitzondering van de rechten ten aanzien van de gegevens
die met betrekking tot de Projecten zijn geplaatst.

17.2

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Capital Circle
gegevens van de website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Artikel 18 - Privacy
18.1

Capital Circle heeft een aparte privacy statement; deze is van toepassing op alle
rechtsverhoudingen van Capital Circle met derden. Met het accepteren van deze
Algemene Voorwaarden accepteert Gebruiker ook het privacy statement, te
vinden op de website www.capitalcircle.nl.
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Artikel 19 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
19.1

Capital Circle plaatst alle informatie op het Online Platform met de grootste
zorgvuldigheid. Onvolledigheden en onjuistheden kunnen echter niet altijd worden
voorkomen. Capital Circle is niet aansprakelijk voor deze omissies.

19.2

Capital Circle heeft een inspanningsverplichting voor het goed laten functioneren
van het Online Platform. Capital Circle is echter niet aansprakelijk voor schade
ontstaan door het niet functioneren of beschikbaar zijn van het Online Platform.

19.3

Capital Circle is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een Geldvrager lijdt
door het plaatsen van een Project op het Online Platform.

19.4

Capital Circle is niet aansprakelijk voor schade die een Investeerder lijdt door onjuiste
of niet verstrekte informatie.

19.5

Gebruiker vrijwaart Capital Circle voor vorderingen van derden wegens schade die
veroorzaakt is doordat aan Gebruiker geen of onjuiste informatie is verstrekt.

19.6

Wanneer een Lening niet wordt volgestort is Capital Circle niet aansprakelijk voor de
eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt.

19.7

Capital Circle is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de verplichtingen van
de Geldvrager vastgelegd in de overeenkomsten tussen Geldvrager en
Investeerder.

19.8

Investeringen kunnen niet van Capital Circle en of Geldvrager worden
teruggevorderd anders dan overeengekomen tussen Investeerder en Geldvrager.

Artikel 20 - Overdraagbaarheid
20.1

Capital Circle mag de rechten en plichten tussen Capital Circle en Gebruikers
geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden.

20.2

Gebruiker mag zijn rechten en plichten uit enige overeenkomst tussen Capital Circle
en Gebruiker niet overdragen aan derden.

Artikel 21 - Wijziging voorwaarden
21.1

Capital Circle kan zonder toestemming van de Gebruiker besluiten deze Algemene
Voorwaarden aan te passen indien het veranderingen betreft van niet-materiële
aard en veranderingen van formele, onderschikte en technische aard die de
belangen van Gebruikers niet schaden. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden
worden per e-mail aan de Gebruikers kenbaar gemaakt. Indien een Gebruiker
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binnen 20 (twintig) werkdagen na ontvangst van de vernieuwde voorwaarden
Capital Circle schriftelijk kenbaar maakt niet akkoord te zijn met de vernieuwde
voorwaarden met materiële aanpassingen die niet formeel, ondergeschikt of
technisch van aard zijn, dan zal voor de looptijd van de desbetreffende Investering
de originele Algemene Voorwaarden van toepassing blijven. De Gebruiker kan dan
geen nieuwe Investeringen doen (in het geval van een Investeerder) respectievelijk
geen nieuwe Leningaanvragen doen (in het geval van een Geldvrager). De
Gebruiker stemt uitdrukkelijk in met elektronische verzending van de Algemene
Voorwaarden. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te allen
tijde vrijelijk beschikbaar op de website (www.capitalcircle.nl).

Artikel 22 –Klachten en geschillen
22.1

Capital Circle heeft een formele klachtenprocedure vastgesteld. De operationeel
manager is aangewezen als de klachtenmanager en beheert het klachtenregister.

22.2

De klachtenprocedure staat op de website (www.capitalcircle.nl) en dient ervoor
om tevreden klanten te waarborgen door klachten op te lossen.

22.3

Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld; klachten en reacties worden
minimaal één jaar bewaard.

22.4

Klachten kunnen telefonisch, per e-mail of per post worden ingediend.

22.5

De operationeel manager zal de volgende acties uitvoeren:
a.
Naam en e-mailadres opnemen van de klant die de klacht indient plus
gegevens waarop deze klant bereikbaar is;
b.
De eigenlijke klachtgegevens met dagtekening van ontvangst van de klacht.
Deze wordt opgenomen in het klachtenregister;
c.
De manier van behandeling van de klacht wordt meegedeeld aan de klant.
Daarbij wordt aangegeven dat de directie de klacht gaat beoordelen en dat
binnen een periode van uiterlijk twee weken contact wordt opgenomen ten
aanzien van de klacht.
d.
Indien een klacht per post of email binnenkomt wordt de desbetreffende
klacht ontvangen door de operationeel manager deze voert de klacht met
dagtekening in het klachtenregister in.

22.6

De directie zal de klacht beoordelen en uiterlijk binnen twee weken zal contact
worden gezocht omtrent de afhandeling dan wel beslissing op de klacht.

22.7

Indien een klacht volgens de klager niet bevredigend is opgelost, dient de klager zijn
klachten in te dienen bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)
overeenkomstig de procedurele regels van het KiFID.

Algemene Voorwaarden

22.8

Op de Algemene Voorwaarden en de rechtsverhouding tussen partijen is
Nederlands recht van toepassing; ook indien Gebruiker woonachtig of gevestigd is
in het buitenland. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 23 - Overig
23.1

Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar
wordt verklaard door een bevoegd rechterlijk of arbitraal college, laat dit de overige
bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet. Een dergelijk ongeldige of
niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen of geacht worden vervangen te
zijn door een bepaling die geldig en afdwingbaar wordt geacht en waarvan de
interpretatie de strekking van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht
mogelijk nadert.

23.2

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor
zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover
dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze
Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

23.3

Voor vragen of opmerkingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Capital
Circle. Dit kan per mail aan info@capitalcircle.nl. Additionele contactgegevens zijn
te vinden op de website (www.capitalcircle.nl).
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