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Samenvatting
Wij, Clonable BV, benaderen u met het verzoek om
1) geld aan ons te lenen via een achtergestelde lening óf om
2) als fan een bedrag te schenken in ruil voor een diner.

Lening

Lening: vanaf € 2.500
Rentepercentage: 8% per jaar, uitgekeerd achteraf per kwartaal, over de niet afgeloste hoofdsom.
Aflossing: vanaf 1 juli 2023 over een periode van 5 jaar, per kwartaal.

Fan

Investeer als fan van Clonable € 150 in ruil voor een netwerkavond met diner en de belofte van een
nieuw diner bij het behalen van de mijlpaal van € 2 miljoen omzet per jaar.
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Leeswijzer
Wanneer wij in dit informatiememorandum spreken over “wij”, “ons” of “onze”, bedoelen wij steeds
“Clonable B.V.”. Als wij met de woorden “wij”, “ons” of “onze” in dit informatiememorandum iets anders
bedoelen dan hierboven beschreven, dan vermelden wij dat expliciet.
Wie is verantwoordelijk voor dit informatiememorandum?
Alléén wij zijn verantwoordelijk voor de informatie in dit informatiememorandum. Wij verklaren, na het
treffen van alle redelijke maatregelen om dit te garanderen en voor zover ons bekend, dat de gegevens
in dit informatiememorandum in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn
weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit informatiememorandum zou wijzigen.
Behalve wij is niemand gerechtigd of gemachtigd om informatie te verstrekken of verklaringen
af te leggen over de aanbieding en de uitgifte van de lening of over de gegevens in dit
informatiememorandum.
Doet een ander dat toch, dan mag u die informatie of verklaringen niet uitleggen als ware deze door
ons verstrekt. De informatie in dit informatiememorandum geeft alléén de situatie weer op de datum
van dit informatiememorandum, oftewel 4 april 2022. Wij kunnen er niet voor instaan dat de in dit
informatiememorandum opgenomen informatie en mededelingen ook op een later tijdstip dan de
datum van dit informatiememorandum juist zijn en wij doen dat ook niet.
Wij staan niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten

1. Belangrijke 			
informatie vooraf

Wij zijn ingevolge de Wet op het financieel toezicht (hierna: de “Wft”) ter zake van de aanbieding van de
lening niet verplicht tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door
de Autoriteit Financiële Markten (hierna: de “AFM”).
Op de aanbieding van de lening wordt geen toezicht uitgeoefend door de AFM.
Prognoses in dit informatiememorandum zijn geen garanties
Dit informatiememorandum en de door middel van verwijzing hierin opgenomen informatie kunnen
mededelingen bevatten die toekomstverwachtingen uitspreken.
Als wij in dit informatiememorandum verwachtingen uitspreken, veronderstellingen maken, analyses
of berekeningen geven of prognoses of projecties verstrekken, mag u dergelijke mededelingen in geen
geval uitleggen als een toezegging of een garantie van ons, waarop u mag vertrouwen.
Wij bieden alleen aan in Nederland en België
Wij bieden onze leningen alleen aan in Nederland en België. Onze website, dit informatiememorandum
en alle bijlagen bij dit informatiememorandum zijn ook alléén beschikbaar in de Nederlandse taal.
Een overeenkomst inzake het verstrekken van een lening kan ook alleen worden gesloten in de
Nederlandse taal.

INFORMATIEMEMORANDRUM CLONABLE

4

INFORMATIEMEMORANDRUM CLONABLE

5

1. Inleiding

https://bit.ly/3JNZXCg

Clonable helpt bedrijven om
hun websites en webshops
sneller, goedkoper en
onderhoudsvriendelijker
te kopiëren, vertalen en te
onderhouden. De eerste 80
clones (gekloonde websites)
zijn inmiddels live, een
belangrijke samenwerking met
PostNL is bekrachtigd, het
eigen acquisitiekanaal begint
te lopen en de eerste extra
wensen van klanten zijn in het
systeem ingebouwd…
Volgende stap:
meer personeel aannemen,
de tool verder perfectioneren
en groeien!
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3. Over Clonable
de ondernemers

Wij zijn Niels Arts (39 jr), Bas van den Boom (21 jr)
en Bas van Schijndel (41 jr). Samen hebben we
ruim 35 jaar ondernemerservaring.
Niels Arts
Na een studie geschiedenis op de universiteit in 2005 begonnen als ondernemer met als
specialiteit teksten schrijven. Niels kwam er echter al snel achter dat alle zaken rond het
ondernemen, en dan vooral rond websites en marketing, hem veel meer lagen. Sinds 2010 fulltime
actief in online marketing. In 2017 zijn eigen online marketing bedrijf samengevoegd met het
bedrijf van Bas van Schijndel, en verder gegaan onder de naam Wecommerce. Vanaf 2019 is vanuit
Wecommerce het bedrijf Clonable ontwikkeld.
Bij Clonable is Niels o.a. verantwoordelijk voor: innovatie, strategie, hrm, acquisitie, presentaties.

Bas van Schijndel
Bas is sinds 2005 ondernemer. Naast zijn studie Bouwkunde is Bas begonnen met een
bouwkundig bureau. In de hard getroffen bouwsector in de economische crisis van 2009 waren
opdrachten schaars. Via online marketing kreeg Bas wél opdrachten in de bouw elders in het land.
Dat beviel goed en sindsdien bleef Bas werkzaam op het gebied van online marketing. Niels Arts
en Bas van Schijndel bundelden hun krachten en online marketingbureau Wecommerce ontstond.
Niels en Bas zijn beide innovatief ingesteld, zij denken graag buiten de kaders en halen daardoor
veel plezier uit het ondernemerschap. Die innovatieve vrijheden geven Niels en Bas graag mee
aan de werknemers. Het idee om websites te gaan ‘klonen’ is in 2019 gedeeld met toenmalige
werknemer/ programmeur Bas van den Boom (nu mede-eigenaar, zie hieronder) en uit dat
initiatief is Clonable geboren.
Bij Clonable is Bas verantwoordelijk voor o.a.: innovatie, strategie, contractvorming en sales.

Bas van den Boom
Vanaf zijn achtste levensjaar begon Bas hobbymatig met het programmeren van apps en kleine
websites. In 2017 is Bas bij Wecommerce komen werken als programmeur. Daarnaast richtte hij in
2019 zijn eigen eenmanszaak op voor onder andere de verkoop van zijn apps en leerde hij kennis
maken met het ondernemen. Later dat jaar begon hij ook aan de opleiding Computer Science aan
de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens zijn werk als programmeur bij Wecommerce heeft
hij de eerste prototypes gebouwd van wat later Clonable zou worden. In samenwerking met Niels
Arts en Bas van Schijndel is toen Clonable opgericht.
Bij Clonable is Bas verantwoordelijk voor o.a: infrastructuur, innovatie, development en project management
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5. Hier staan we nu!
4. Over
Clonable het bedrijf

We hebben Clonable sinds juli 2021, onze lanceerdatum op de
Webwinkel Vakdagen beurs, zonder reclamebudget en zonder
externe investeerders al gebracht tot ongeveer 50 betalende
klanten, met ongeveer 80 clones. We hebben één fulltime en vier
parttime medewerkers.
Alle belangrijke onderdelen van de tool zijn volledig operationeel
en stabiel, en klaar om opgeschaald te worden naar duizenden of
tienduizenden klanten. We kunnen in 5 minuten een demo laten

Clonable is ontstaan vanuit ervaring. Als online marketing ondernemers merkten wij dat er voor

zien van een werkende en vertaalde clone aan potentiële klanten,

bedrijven en organisaties veel kansen lagen met een buitenlandse website of webshop, maar dat

waar deze zo van onder de indruk raken dat we vervolgens in veel

het proces van kopiëren, vertalen en onderhouden voor grotere websites zoveel tijd kostte, zo enorm

gevallen een video-call van 20 minuten in kunnen plannen.

duur was én zoveel onderhoudsproblemen kende….het was voor veel ondernemers gewoonweg
niet te doen. En dat terwijl we in Europa maar liefst 24 talen kennen…

Inmiddels zijn een aantal eerste acquisitiekanalen opgezet:
1. Eigen acquisitie, o.a. via mail, direct en beurzen.

Dat moest anders. Clonable lost dit probleem voor ondernemers op.

2. Acquisitie via resellers.

Een concreet voorbeeld. Als u op dit moment een website met 5.000 pagina’s, 300 woorden per

3. Acquisitie via PostNL en andere partners*

pagina en elk jaar 250 nieuwe pagina’s heeft, en u wil deze vertalen, dan kost dit normaal gesproken
qua vertaling en configuratie eenmalig ruim tienduizenden euro’s en al snel een tienduizend euro

We hebben bij de ontwikkeling van ons product steun gekregen

per jaar om alles jaarlijks te onderhouden. Als u dat proces in gang zet zal het maanden duren

van RVO in de vorm van een WBSO-subsidie en van het

voordat u daadwerkelijk live kan gaan. Met Clonable bent u live in een dag als het aan ons ligt en

Innovatiehuis de Peel in de vorm van media-aandacht.

zullen de kosten van het eerste jaar ongeveer vijfduizend euro bedragen. De jaren erop bedraagt
dit nog maar zesendertighonderd euro. En zal u als klant geen uren hoeven te besteden aan het
continu plaatsen / vervangen van allerlei vertaalde content.
Time to market is extreem kort

2.

Goedkoper dan alles handmatig vertalen

3.

Vrijwel geen onderhoud in de toekomst

belang. Zij willen dat hun webshopklanten sneller en goedkoper naar het buitenland kunnen.
En wij willen graag gebruik maken van de bekendheid en het marketingapparaat dat PostNL

De drie belangrijkste voordelen zijn dus:
1.		

* Vanaf het moment dat we lanceerden toonde PostNL interesse vanwege een gezamenlijk

ter beschikking heeft.

Wij hebben een aantal video’s ter verduidelijking van wat we doen:
Clonable pitch 1 minuut

https://bit.ly/3JNZXCg

Clonable introductie video

https://bit.ly/3IMOphd

Uitleg over Clonable op het Crossborder Event in 2021 samen met partner PostNL https://bit.ly/383lgS5
Uitleg over de backend van Clonable
https://bit.ly/3JRiLQO

INFORMATIEMEMORANDRUM CLONABLE

10

INFORMATIEMEMORANDRUM CLONABLE

11

7. Financiële
prognose
Clonable heeft op dit moment nog geen externe investeerders en maakt nu al voldoende
omzet om de kosten van het huidige personeelsbestand te kunnen betalen. Met de groei
naar ongeveer 10 medewerkers in december 2022 is de verwachting dat we ergens tussen
december 2022 en maart 2023 genoeg financiële middelen en klanten hebben om de groei
in Nederland verder zelfstandig te kunnen financieren.
De gemiddelde opbrengst per clone is ongeveer € 200 per maand.
Verwachting aantal clones op het eind van het jaar:
2022: 375

6. Waar gaan we de
financiering voor
gebruiken?

2023: 1.700
2024: 3.700
2025: 11.600
Doordat de hoge kosten in tijd en geld voor het ontwikkelen van de tool, het vinden van
de ideale klantengroepen en het initiëren van de acquisitiekanalen al achter de rug zijn,
verwachten wij geen grote uitdagingen in 2022 en 2023, afgezien van groeiproblemen.
Bij uitbreiding naar het buitenland zullen we profiteren van de schaalvoordelen en het
simpele software-abonnementsmodel dat we hanteren. Een groot voordeel van ons
model is dat het abonnement niet zomaar opgezegd zal worden. Bij opzegging vervalt de

We zijn de eerste startup-fase zeker voorbij. De acquisitie verloopt soepel en er is interesse
uit diverse hoeken. Ons verdienmodel is vrij eenvoudig en de marges en lifetime values
(klantwaarde) zijn goed tot zeer goed. De grootste kostenposten in ons model zitten in

buitenlandse website en vallen klanten weer terug naar een complexe werkwijze.
De geprognosticeerde resultaten zijn cijfermatig weergegeven in onderstaande grafiek.

personeel, server- en huisvestingskosten. De uitdaging zit vooral in het bijbenen van de
groei. Het komende jaar (2022) gaan we gebruiken om van 2 FTE personeel te groeien naar
ongeveer 10 man personeel (8 FTE) en 375 clones, waarna we in 2023 aan de slag willen met
een kantoor of resellers in Duitsland en/of Frankrijk.
De jaren erna willen we gebruiken om andere kantoren in andere landen te openen.
Het opgehaalde geld willen we in 2022 gebruiken voor een tweetal zaken:
- personeel aannemen, focus op accountmanagers.
- opleiden personeel (dit kost tijd van het huidige personeel)
Het opleiden van een nieuwe medewerker kost ongeveer 2 tot 3 maanden. Drie maanden
waarin de medewerker nog maar een geringe bijdrage levert aan de organisatie. Die kosten
moeten voorgefinancierd worden.
INFORMATIEMEMORANDRUM CLONABLE
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8. Hoe kunt u helpen
en wat krijgt u
ervoor terug?

Optie 1: verstrek een lening. Vanaf €2.500
Clonable vraagt u om een financiële bijdrage van minimaal € 2.500 in de vorm van een lening.
Hiervoor krijgt u van ons:
- Jaarlijks 8% rente. De rente wordt achteraf per kwartaal over het niet-afgeloste deel vergoed.
Aflossing over een periode van 5 jaar per kwartaal, vanaf 1 juli 2023. Vervroegde aflossing
is wel mogelijk. De aflossing kan éénmaal opgeschort worden met een periode van 1 jaar,
mocht de situatie daar om vragen.
- De voorwaarden en risico’s staan vermeldt in hoofdstukken 8 t/m 13 van dit
informatiememorandum.
- Een feestelijk diner voor u en een extra gast, samen met alle overige mensen die willen
bijdragen en alle werknemers en de eigenaren van Clonable.
- Investeerders die meer dan € 10.000 investeren krijgen een voucher van € 500 die besteedt
kan worden aan Clonable contracten en/of het kopen van extra tekens.
- De garantie dat u bij volgende financieringsrondes vanwege snellere groei minimaal één
maand eerder geïnformeerd wordt over onze plannen, zodat u eerder dan andere partijen de
kans krijgt om te participeren.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.clonable.nl/investeren. Daarna ontvangt u
uiterlijk binnen één week een Docusign-contract (online rechtsgeldig contract) en een factuur
met een betaaltermijn van 14 dagen.

Optie 2: fan
Bent u fan van Clonable? Investeer dan eenmalig € 150.
Hiervoor krijgt u van ons:
- Een feestelijk diner voor u, samen met alle overige mensen die willen bijdragen en met alle
werknemers en de eigenaren van Clonable. Een leuke kans om te netwerken. Indien u met
twee personen wilt komen is de totale som € 300. Wij vertellen u tijdens het diner over het
wel en wee rondom Clonable en hopen natuurlijk dat u enthousiast wordt en het vertelt aan
andere mensen.
- De garantie dat wij opnieuw een netwerkavond met diner organiseren, maar dan bereid door
een sterrenkok, indien Clonable binnen twee jaar een bedrijf is met minimaal 2 miljoen omzet
per jaar. Mensen die fan zijn vanaf het eerste uur zetten we natuurlijk graag in het zonnetje.
Fans kunnen zich inschrijven via www.clonable.nl/investeren. Daarna ontvangt u als fan binnen
één week een betaallink om het bedrag over te maken
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9. Introductie
Clonable B.V.
Lening
Wij, Clonable BV, benaderen u met het verzoek om geld aan ons te lenen. U leent ons
een vast bedrag en wij betalen u dit geld weer terug op of voor 31 juli 2028, de (uiterste)
aflossingsdatum.
Wij willen in totaal € 200.000 lenen en geven daarvoor in totaal maximaal 80 leningdelen
van € 2.500 per stuk uit. Door het verstrekken van deze lening financiert u onze
bedrijfsactiviteiten in verband met ons Clonable-concept. Dat is het concept waar wij
gekloonde websites aanbieden in verschillende talen.
U ontvangt van ons een aantrekkelijke rente van 8% per jaar als vergoeding op de lening, die
per kwartaal achteraf wordt uitgekeerd.
Bij inschrijving op de lening geldt een minimaal uit te lenen bedrag van € 2.500 .
Per saldo schrijft u dus in voor tenminste € 2.500.
In dit informatiememorandum vindt u informatie over ons, onze bedrijfsactiviteiten,
het Clonable-concept en de rechten verbonden aan de lening. Ook bevat dit
informatiememorandum alle afspraken die u maakt als geld aan ons leent.
Let op: het (uit)lenen van geld is niet zonder risico’s. Zo kan het voorkomen dat wij door
omstandigheden het van u geleende bedrag niet of niet volledig kunnen terugbetalen.
Dit informatiememorandum bevat een overzicht van de belangrijkste risico’s. Leest u dit
informatiememorandum en de risicoparagraaf daarom goed door voordat u geld aan ons
uitleent.
Twijfelt u? Bij enige onduidelijkheid of twijfel adviseren wij u een eigen adviseur in te
schakelen, zodat u zich een afgewogen oordeel kunt vormen over de inhoud en betekenis
van dit informatiememorandum.
Besluit u na het lezen van het informatiememorandum dat u een lening wil verstrekken, dan
kunt u zich eenvoudig inschrijven via onze website, bereikbaar via clonable.nl/investeren.
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10. Kenmerken
Clonable B.V.
Lening

Terugkoop
Als verstrekker van de lening heeft u het recht om ons schriftelijk te vragen om een
lening vervroegd terug te betalen tegen 75% van de uitstaande hoofdsom. Wij zijn niet

Naam bedrijf

verplicht een dergelijk verzoek in te willigen, maar wij kunnen daartoe wel besluiten.

Wij bieden de lening aan onder de naam ‘Clonable B.V. – lening’.

De lopende, aangegane leningsovereenkomst is immers niet tussentijds door u

Leningvoorwaarden

opzegbaar of te ontbinden. In onze afwegingen nemen wij in ieder geval mee: (a) de

De voorwaarden waaronder de lening wordt uitgegeven zijn vastgelegd in dit

belangen van andere lening verstrekkers/geldgevers, (b) onze liquiditeitspositie, (c) onze

informatiememorandum.

continuïteitsperspectieven.

Toepasselijk recht

Rente en rentebetalingen

Op de leningsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

De lening wordt verstrekt met een rentetarief van 8% enkelvoudig per jaar. De rente is per

Valuta

kwartaal achteraf betaalbaar op de vijftiende dag van de daaropvolgende maand, tenzij

De lening luidt in euro (€), moeten bij aankoop in euro worden betaald en worden ook in

dat geen werkdag is (in welk geval betaling ook plaats kan vinden op de eerstvolgende

euro door ons terugbetaald.

werkdag). De eerste rentetermijn wordt in oktober 2022 overgemaakt.

Bestedingsdoel

Verjaring

Wij wenden de opbrengst van de door ons aangeboden en uitgegeven lening alleen aan

Betalen wij u niet terug, terwijl wij dat wel aan u verplicht zijn? Dan heeft u vijf jaar om het

voor het financieren van onze normale bedrijfsactiviteiten in verband met het Clonable-

bedrag dat u aan ons heeft geleend van ons te eisen. Deze termijn begint op de dag dat wij u

concept vanuit onze vestiging in Gemert. Dit betekent dat wij de gelden zullen gebruiken

hadden moeten terugbetalen.

voor het inhuren van personeel om een groter klantenbestand te kunnen zoeken en

Limited resource

bedienen, het plegen van andere investeringen in bijvoorbeeld software, en het betalen van

Alleen ons zakelijk vermogen, dat wil zeggen het vermogen van Clonable B.V. strekt tot

operationele kosten.

verhaal ter zake van de vorderingen uit hoofde van uw leningen.

Minimale deelname

Informeren van leningverstrekkers/geldgevers

Er geldt een minimale inleg/lening van EUR 2.500,--.

Ten minste eens per half jaar informeren wij alle verstrekkers van de leningen over de

Omvang totale lening

financiële situatie van onze onderneming via een eenvoudig te lezen financieel overzicht.

Het doel is een som van EUR 200.000,-- op te halen. Indien er minder toegezegd wordt dan

Online inschrijving

EUR 100.000,- vindt overleg plaats met de investeerders.

Clonable B.V. heeft voor deze leninguitgifte dit uitgebreide informatiememorandum

Aangaan leningen

samengesteld. De lening is een risicovolle investering. Na het lezen en akkoord, kan

Doorlopend gedurende de periode van aanbieding.

inschrijven via www.clonable.nl/investeren

Periode van aanbieding
Vanaf 4 april 2022 tot en met 30 juni 2022.

Minimum inschrijving is € 2.500. De betaling van de lening vindt plaats na ondertekenen

Looptijd en aflossingsdatum

Docusign-contract.

Tenzij eerder vrijwillig vervroegt afgelost, lossen wij uw lening uiterlijk op 31 juli 2028 af.

Wij staan niet onder toezicht

Aflossing

Wij zijn ingevolge de Wft ter zake van de aanbieding van de lening niet verplicht tot het

Per kwartaal vanaf 1 juli 2023, vaker is mogelijk. Aflossing door ons kan om ons moverende

algemeen verkrijgbaar stellen van een informatiememorandum dat is goedgekeurd door

redenen en naar ons inzicht altijd en ten allen tijde en is boetevrij. De aflossing kan éénmaal

de AFM.

opgeschort worden met een periode van 1 jaar, mocht de situatie daar om vragen.

Op de aanbieding van de leningen wordt geen toezicht uitgeoefend door de AFM.
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12. Inschrijven,
prognoses en
aansprakelijkheid
Het doorlopen van een investeerproces op www.clonable.nl/investeren is benodigd om
een geldleningovereenkomst aan te gaan. Binnen het investeerproces worden een aantal
stappen doorlopen.
- Het gewenste te investeren bedrag wordt bepaald
-	De gegevens van de investeerder worden ingevuld
-	Tot slot wordt de overeenkomst opgemaakt en bekrachtigd door middel van een
Docusign-contract (een online rechtsgeldig contract).
-	Pas als er minimaal € 100.000 is toegezegd door middel van de Docusign-contracten,
dan wordt de lening bekrachtigd via het overmaken van het leningbedrag op
onze rekening. Indien er minder toegezegd wordt, dan vindt overleg plaats met de
investeerders.
-	In het geval van zwaarwegende bezwaren van ons tegen de persoon van de
investeerder, naar het uitsluitende oordeel van een of meerdere eigenaren, hebben
wij het recht de Overeenkomst te ontbinden binnen tien werkdagen na bijschrijving.
Clonable aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die in verband met
deze campagne zou worden geleden. De in dit informatiememorandum opgenomen
aannames, prognoses en inschattingen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming
van dit informatiememorandum geldende (markt-)omstandigheden en toepasselijke wet- en
regelgeving, alsmede informatie die de opstellers van dit informatiememorandum naar eer en
geweten als betrouwbaar hebben gekwalificeerd.

11. Juridische vorm
Clonable is Clonable B.V. wier aandelen worden gehouden door Clonable Holding B.V. (100%).

Clonable B.V. en Clonable Holding B.V. sluiten binnen de wettelijke kaders elke vorm van
aansprakelijkheid voor schade of inkomstenderving, al dan niet voorzienbaar, voortvloeiend
uit hun handelen en/of nalaten uitdrukkelijk uit. Er zullen ongetwijfeld verschillen ontstaan
tussen de prognoses gepresenteerd in dit informatiememorandum en de feitelijke situatie ten
tijde van en gedurende de looptijd van het project waarvoor financiering wordt gezocht. Die
verschillen kunnen materieel zijn.
Er wordt door Clonable geen enkele garantie gegeven, ook niet op de gepresenteerde
prognoses van resultaten en rendementen.
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Voor wie zijn onze leningen niet geschikt?
Hieronder staan meerdere voorbeelden beschreven. Als één of meer van deze voorbeelden
op u van toepassing zijn, dan raden wij u af om deze geldleningovereenkomst aan te gaan.
• U bent niet op de hoogte van onze activiteiten
• U heeft geen vertrouwen in het succes van ons bedrijf
• U wilt geen geld verliezen
• U heeft geen ervaring met beleggen
• U begrijpt niet hoe onze leningen werken
• U kunt zich niet vinden in de voorwaarden waaronder de lening wordt uitgegeven
• U leent zelf geld en u gebruikt dit geld om te beleggen in de lening
•	U heeft minder pensioen of minder geld om de belangrijkste dingen te kunnen doen

13. Risicofactoren

(bijvoorbeeld voedsel, huisvesting en kleding) als u geld verliest door de lening
•	U hebt het geld van de lening zelf nodig en/of u kunt het geld niet minimaal 5 jaar
missen.
De belangrijkste risico’s
Wij kunnen niet alle risico’s noemen die horen bij beleggen in onze leningen. Deze kunnen
wij ook niet allemaal voorspellen. Hieronder leggen wij u de belangrijkste twee risico’s van de

Met het aangaan van een geldleningovereenkomst leent u geld aan ons uit. Wij gaan
onder exact dezelfde voorwaarden ook geldleningovereenkomsten aan met anderen. Het
financieren van leningen is echter niet zonder risico’s. Zo kan het voorkomen dat wij door
omstandigheden de van u en anderen geleende bedragen niet, niet volledig of niet tijdig
kunnen terugbetalen. In dit hoofdstuk leggen wij u uit voor wie de leningen in het algemeen
niet geschikt zijn. Verder lichten wij hieronder de risico’s toe die ons bekend zijn en die ons
als de meest materiële risico’s voorkomen.
Wij bieden onze leningen zowel aan particulieren als bedrijven aan. Dat betekent niet
automatisch dat de lening ook voor u geschikt is. Of de lening daadwerkelijk voor u geschikt
is, hangt af van verschillende factoren, zoals uw persoonlijke (financiële) omstandigheden.
Wij adviseren u daarom eerst contact op te nemen met een financieel adviseur voordat u
beslist ons een lening te verstrekken. Ook als u twijfelt over de aankoop van lening, of als u
de informatie in dit informatiememorandum niet duidelijk vindt, adviseren wij u uw adviseur
te raadplegen.
In algemene zin geldt dat het verstandig is om niet al uw geld in onze lening te beleggen.
Het is belangrijk ook een deel van uw geld te sparen en uw geld in het kader van
risicospreiding te verdelen over verschillende beleggingen. Beleggen in onze lening is
uitdrukkelijk iets anders dan sparen. Onze leningen zijn ook uitdrukkelijk géén pensioen- of

leningen uit.
• Risico 1: Wij kunnen u geen rente uitkeren en/of niet terugbetalen, bijvoorbeeld omdat wij
over onvoldoende middelen beschikken om aan al onze verplichtingen te voldoen, waarbij
zelfs failliet gaan tot de mogelijkheden behoort. U moet zich dus realiseren dat u uw inleg
in het ergste geval geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. Wij zouden failliet kunnen gaan
of in financiële problemen kunnen komen als onze klanten ons niet meer betalen, onze
strategische partners hun afspraken niet nakomen, als onze concurrenten het beter doen dan
ons, als onze belangrijkste medewerkers vertrekken of ziek worden, als er juridische claims
op ons gelegd worden, of als bijvoorbeeld de belastingregels of wetgeving verandert.
• Risico 2: Wij kunnen de leningen vervroegd aflossen. Wij zijn bevoegd om uw lening
vervroegd af te lossen overeenkomstig de leningvoorwaarden. Het gevolg van vervroegde
aflossing is dat u rente op de lening krijgt uitgekeerd over een kortere periode dan u
aanvankelijk, bij inschrijving en aankoop, voor ogen had. Bovendien bestaat het risico dat u
bij vervroegde aflossing van de lening voor het vrijgekomen bedrag niet, dan wel niet tijdig,
dan wel niet tegen vergelijkbare voorwaarden een passende herbelegging kan vinden. Dat
zou kunnen betekenen dat u uiteindelijk met een lager rendement genoegen moet nemen
dan het rendement dat u behaald zou hebben indien de lening niet vervroegd zouden zijn
afgelost.

verzekeringsproducten.
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