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SPELREGELS INFORMAL INVESTORS CLUB
ALGEMEEN
1. Deze spelregels kwalificeren niet alleen als algemene informatie maar tevens als algemene
voorwaarden en zijn van toepassing op alle diensten die Joanknecht Financieel-Juridisch &
Corporate Finance Adviseurs B.V. (hierna: “Joanknecht”) verricht in verband met de Informal
Investors Club.

HET PLATFORM
2. Onder Informal Investors Club wordt verstaan het platform www.informalinvestorsclub.nl
dat als doel heeft om een match tussen informal investors en veelbelovende ondernemers te
faciliteren. De Informal Investors Club staat na de eerste presentatie van ondernemers aan
informal investors los van Joanknecht als haar initiatiefnemer.

DEELNAME AAN DE INFORMAL INVESTORS CLUB DOOR INFORMAL
INVESTORS
3. Een informal investor is een investeerder die de intentie heeft om rechtstreeks te
participeren in ondernemingen van derden (“ondernemers”) en die aan de volgende
vereisten voldoet:
a. een voornemen om actief te investeren, middels het nemen van aandelen, het
verstrekken van een geldlening of anderszins;
b. substantieel vrij beschikbaar vermogen voor het participeren in een veelbelovende
onderneming;
c. bereidheid om kennis, ervaring en netwerk te delen met veelbelovende
ondernemers;
d. bereidheid om de risico’s die het participeren in veelbelovende bedrijven met zich
meebrengt te accepteren en een vermogenspositie om een eventuele volledige
afschrijving van de participatie te dragen;
e. volledig bewust van het feit dat sprake is van ondernemen en niet van beleggen; en
f. volledig bewust van het illiquide karakter van een participatie waarbij in beginsel
geen mogelijkheden bestaan om tussentijds uit te stappen.
4. De Informal Investors Club is in beginsel open voor alle investeerders (klanten en nietklanten van Joanknecht), die aan voornoemde vereisten voldoen.
5. Informal investors nemen deel aan bijeenkomsten van de Informal Investors Club op
uitnodiging van Joanknecht.
6. Joanknecht faciliteert de bijeenkomsten en heeft het recht om informal investors geen
uitnodiging te sturen voor bijeenkomsten van de Informal Investors Club. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn als:
a. de informal investor naar het oordeel van Joanknecht niet (meer) voldoet aan de
hiervoor genoemde vereisten; en/of
b. er andere gronden zijn waardoor Joanknecht het onwenselijk acht om een informal
investor uit te nodigen.
7. Er zijn voor informal investors geen kosten verbonden aan het deelnemen aan de Informal
Investors Club.
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DEELNAME AAN DE INFORMAL INVESTORS CLUB DOOR
ONDERNEMERS
8. Een ondernemer kan zich bij Joanknecht aanmelden voor deelname aan de Informal
Investors Club. Daarbij dient de ondernemer een propositie over te leggen, voorzien van een
informatiememorandum / pitchdeck.
9. Na het aanmelden door een ondernemer, wordt zijn/haar propositie besproken met
Joanknecht. Joanknecht beslist naar eigen inzicht of de propositie wel of niet wordt
voorgelegd aan de Informal Investors Club.
10. Op de bijeenkomsten van de Informal Investors Club is slechts ruimte voor een beperkt
aantal proposities. Voordracht van een propositie op een bijeenkomst is derhalve mede
afhankelijk van beschikbaarheid.
11. Joanknecht vraagt een (uitgestelde) vergoeding aan de ondernemers die hun propositie bij
de Informal Investors Club kunnen voorleggen, zoals nader gespecificeerd in de
opdrachtbevestiging die door Joanknecht aan de ondernemer wordt/is verstrekt.

VERSTREKTE INFORMATIE INZAKE EEN PROPOSITIE
12. De verstrekte informatie inzake een propositie kan zijn opgesteld door de ondernemer of
een door de ondernemer ingeschakelde adviseur.
13. Indien verstrekte informatie inzake een propositie van Joanknecht afkomstig is, blijkt dit uit
het gebruik van het Joanknecht logo.
14. Informatie van ondernemers wordt via Joanknecht verstrekt. Daarbij kunnen
onvolledigheden en onjuistheden niet altijd worden voorkomen. Joanknecht is niet
aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onvolledigheden of onjuistheden in de
verstrekte informatie.
15. Op verstrekte informatie wordt geen accountantscontrole toegepast en evenmin wordt een
beoordelingsopdracht, of een Due Diligence onderzoek uitgevoerd. Dit houdt in dat aan deze
documenten geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van de
informatie, het opgenomen cijfermateriaal en de toelichtingen daarop.
16. Het is de bedoeling dat de informal investor zich zelf een oordeel vormt van de ondernemer
en zijn propositie met behulp van de verstrekte informatie en een eigen onderzoek. Op basis
daarvan dient de informal investor zijn eigen conclusies te trekken.

GEHEIMHOUDING
17. Geheimhouding is van toepassing op alle informatie voor en door ondernemers verstrekt in
het kader van het aanbieden van hun propositie aan een informal investor in het kader van
de Informal Investors Club bijeenkomst en/ of het (nader) beoordelen van een propositie.
18. Informatie wordt enkel gedeeld nadat een door Joanknecht verstrekte
geheimhoudingsverklaring getekend retour is ontvangen.

INVESTEREN
19. De rol van Joanknecht is om een match tussen informal investors en veelbelovende
ondernemers te faciliteren tot de fase van het aangaan van de gesprekken tussen informal
investors en ondernemer.
20. Het handelen binnen het platform van de Informal Investors Club is vrij, in die zin dat:
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21.
22.

23.

24.
25.
26.

a. het deelnemen aan de Informal Investors Club leidt tot geen enkele verplichting tot
het maken van vervolgafspraken met ondernemers of het aangaan van participaties;
b. een informal investor is zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes betreffende het al dan
niet aangaan van een participatie; en
c. een informal investor is vrij om te beslissen of, voor welk bedrag en tegen welke
voorwaarden hij in een onderneming wenst te participeren.
Joanknecht adviseert niet over het doen van een investering via de Informal Investors Club
en is niet betrokken bij de besluitvorming daaromtrent door een informal investor.
Een informal investor is zelf verantwoordelijk:
a. om nader onderzoek te doen en informatie op te vragen over een onderneming;
b. om risico’s in te schatten van een onderneming;
c. om te bepalen en te communiceren of hij / zij voldoet aan de vereisten zoals
verwoord in spelregel 4; en
d. voor zijn keuzes betreffende het al dan niet aangaan van een participatie.
Joanknecht speelt in beginsel geen rol in het onderhandelings- en dealclosingproces tussen
informal investor en ondernemer. Dit betekent dat de informal investor eigen afwegingen
moet maken en zelf beslissingen moet nemen inzake zijn eventuele participatie in een
onderneming. De informal investor wordt aangeraden om zich door eigen professionele
adviseurs te laten bijstaan en door hen een eigen due diligence onderzoek te laten uitvoeren
ten aanzien van de onderneming.
Een investering komt direct tot stand tussen informal investor(s) en de onderneming.
De Informal Investors Club als platform noch Joanknecht is partij bij een investering.
Een informal investor doet een participatie geheel voor eigen rekening en risico.

PRIVACY
27. Joanknecht zal zelf geen persoonsgegevens verwerken van de ondernemers noch de informal
investors. Het delen van deze info geschiedt door de betrokkenen zelf en er loopt geen
gegevensstroom via Joanknecht.
28. Het deelnemen aan een Informal Investors Club bijeenkomst leidt tot geen enkele
verplichting voor de informal investor om de eigen identiteit aan ondernemers prijs te geven.
Indien hij dat wel doet dan erkent hij daarmee dat hij zelf zijn persoonsgegevens bewust
openbaart.
29. Joanknecht wisselt geen gegevens uit met ondernemers aangaande de identiteit van de
informal investor zonder diens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.
30. Uit oogpunt van privacybescherming is het de informal investor niet toegestaan om zonder
expliciete goedkeuring van de betreffende personen de identiteit van andere informal
investors kenbaar te maken.

DE ROL VAN JOANKNECHT
De volgende punten over de rol van Joanknecht zijn een samenvatting van hetgeen hiervoor is
beschreven. In de basis prevaleert hetgeen hieronder is opgenomen.
i.

Joanknecht is initiatiefnemer van het Informal Investors Club platform Onder Informal
Investors Club wordt verstaan het platform www.informalinvestorsclub.nl dat als doel heeft
om een match tussen informal investors en veelbelovende ondernemers te faciliteren. De
Informal Investors Club staat na de eerste presentatie van ondernemers aan informal
investors los van Joanknecht als haar initiatiefnemer.
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ii.

iii.

iv.

v.
vi.
vii.

viii.
ix.
x.
xi.

xii.

Joanknecht faciliteert de bijeenkomsten en heeft het recht om informal investors geen
uitnodiging te sturen voor bijeenkomsten van de Informal Investors Club. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn als:
a. de informal investor naar het oordeel van Joanknecht niet (meer) voldoet aan de
hiervoor genoemde vereisten; en/of
b. er andere gronden zijn waardoor Joanknecht het onwenselijk acht om een informal
investor uit te nodigen.
Na het aanmelden door een ondernemer, wordt zijn/haar propositie besproken met
Joanknecht. Joanknecht beslist naar eigen inzicht of de propositie wel of niet wordt
voorgelegd aan de Informal Investors Club.
Joanknecht vraagt een (uitgestelde) vergoeding aan de ondernemers die hun propositie bij
de Informal Investors Club kunnen voorleggen, zoals nader gespecificeerd in de
opdrachtbevestiging die door Joanknecht aan de ondernemer wordt/is verstrekt.
Indien verstrekte informatie inzake een propositie van Joanknecht afkomstig is, blijkt dit uit
het gebruik van het Joanknecht logo
De door Joanknecht verstrekte informatie, kent inherente beperkingen zoals genoemd in
artikel 14 t/m 16;
De rol van Joanknecht is om een match tussen informal investors en veelbelovende
ondernemers te faciliteren tot de fase van het aangaan van de gesprekken tussen informal
investors en ondernemer.
Joanknecht adviseert niet over het doen van een investering via de Informal Investors Club
en is niet betrokken bij de besluitvorming daaromtrent door een informal investor.
Joanknecht speelt in beginsel geen rol in het onderhandelings- en dealclosingproces tussen
informal investor en ondernemer.
De Informal Investors Club als platform noch Joanknecht is partij bij een investering.
Joanknecht zal zelf geen persoonsgegevens verwerken van de ondernemers noch de informal
investors. Het delen van deze info geschiedt door de betrokkenen zelf en er loopt geen
gegevensstroom via Joanknecht.
Joanknecht wisselt geen gegevens uit met ondernemers aangaande de identiteit van de
informal investor zonder diens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.
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