
Algemene voorwaarden The Angel Initiative
 
Algemeen 
The Angel Initiative (hierna te noemen TAI) is een stichting met als doel het
samenbrengen van vrouwel�ke investeerders om gezamenl�k investeringen
te doen en daarmee gezamenl�k te leren investeren. Hierb� organiseert TAI
educatieve activiteiten voor (toekomstige) business angels, denk aan
workshops, cursussen, excursies en andere b�eenkomsten. Daarnaast
organiseert TAI events tussen investeerders en ondernemers om de
mogel�kheid te bieden te investeren in vrouwel�ke ondernemers.
 
TAI is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86807587
 
1. Definities: 
1.1. Activiteiten: 
1.1.1. Educatieve activiteiten: Activiteiten die als doel hebben om te leren
investeren als business angels. Deze leeractiviteiten kunnen vele vormen
aannemen, afhankel�k van de behoefte: leren van een expert, leren van
elkaar, leren van andere angels, leren van critici, leren van ondernemers en
leren door het te doen (learning by doing).
1.1.2. Faciliteringsactiviteiten: de activiteiten van TAI waaronder begrepen
(maar niet beperkt tot) het actief werven van potentiële vrouwel�ke
investeerders en ondernemers op zoek naar kapitaal. 
1.1.3. Due diligence activiteiten: dit z�n activiteiten die erop gericht z�n om
een specifieke Onderneming door te lichten. Gekeken wordt naar de
financiële positie van de Onderneming maar ook naar de Ondernemer, het
‘goed gedrag’ uit het verleden, de plannen, de medewerkers, overige
schulden, juridische positie en geldende contracten, eventuele
arbeidsovereenkomsten en betrouwbaarheid van samenwerkingspartners.
Ook is b� het b� deze doorlichting van belang om de IP (Intellectual
Property) positie te onderzoeken. Deze doorlichting wordt gedaan met het
oog op risicobeheersing. Due diligence activiteiten worden uitgevoerd door
de investeerdersgroep die heeft aangegeven geïnteresseerd te z�n om te
investeren in de Onderneming. Z� kunnen dit onderzoek zelf doen, of
uitbesteden aan een expert. 



2.2. Alle aanbiedingen, offertes, pr�zen en andere uitingen van TAI z�n
vr�bl�vend, tenz� door TAI schriftel�k uitdrukkel�k anders is aangegeven. 
2.3. Afw�kingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden z�n
slechts geldig indien deze uitdrukkel�k en schriftel�k z�n overeengekomen. 
2.4. De toepassel�kheid van andere, aanvullende en/of afw�kende
algemene voorwaarden van de Ondernemer of diens Onderneming wordt
uitdrukkel�k uitgesloten. 
2.5. De toepassel�kheid van andere, aanvullende en/of afw�kende
algemene voorwaarden van de Investeerder wordt uitdrukkel�k
uitgesloten. 
2.6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van kracht bl�ven en zal de betreffende bepaling in
overleg tussen part�en onverw�ld worden vervangen door een beding dat
de strekking van het oorspronkel�ke beding zoveel mogel�k benadert. 
2.7. TAI heeft het recht deze voorwaarden te w�zigen. Dit zal in beginsel
geschieden doordat TAI een nieuwe versie van haar voorwaarden op haar
website publiceert. De gew�zigde voorwaarden treden 14 dagen na
publicatie in werking, of op een ander t�dstip indien dit in de
bekendmaking wordt vermeld. 



3. Gedragscode 
3.1. De opgenomen gedragscode en huisregels voor de Investeerder z�n
onderdeel van deze algemene voorwaarden alsook gepubliceerd op de
website. Abonnees (hierna te noemen investeerder(s)) conformeren zich aan
deze zgn. “Gedragscode en huisregels The Angel Initiative”. 
3.2. Investeerders erkennen dat een besluit om geld te investeren volledig
uit eigen beweging wordt genomen en dat TAI niet verantwoordel�k gesteld
kan worden voor de eventuele gevolgen van deze beslissing, ongeacht de
rol van TAI als facilitator in het proces dat leidt tot een investering. 
3.3. De Investeerder erkend zelf verantwoordel�k te z�n voor de investering
die gesloten wordt met een Onderneming en/of Ondernemer (denk aan,
maar niet uitsluitend: aan de hoogte van het te investeren bedrag,
waardering van een onderneming, rentepercentages, contracten, Due
Diligence). 
3.4. De Investeerder doet z�n uiterste best om bedr�ven die pitchen binnen
het TAI netwerk, te ondersteunen in de vorm van kapitaal, t�d,
deskundigheid en vaardigheden. 

4. Overeenkomst, facturen, beloning en kosten voor Investeerders
(abonnees) 
4.1. Abonnementen en/of contributies of andere levering van producten,
diensten en werkzaamheden door TAI als genoemd onder art.2 worden
door TAI schriftel�k dan wel digitaal vastgelegd en benoemd als
‘Overeenkomst’. 
4.2. De ‘Overeenkomst’ met betrekking tot de jaarl�kse abonnementsgelden
voor Investeerders is slechts per kalenderjaar opzegbaar.
4.3. Abonnementsgelden kunnen jaarl�ks door het bestuur van TAI
gew�zigd worden afhankel�k van de begroting.
4.4. Een ‘Succesfee’ voor ondernemers als omschreven in artikel 1.2.7 is te
allen t�de niet onderhandelbaar en onderdeel van de Overeenkomst. 
4.5. Voor separate dienstverlenende activiteiten van TAI zoals o.a. genoemd
onder 2.1 en 2.2 wordt met een vaste pr�sofferte door TAI aangeboden. Het
staat Investeerders (en Ondernemers) vr� hier al dan niet gebruik van te
maken.



4.6. W�zigingen van de Overeenkomst, gedurende de uitvoering daarvan,
kunnen slechts plaatsvinden nadat deze door TAI schriftel�k z�n
vastgelegd en door TAI en de Investeerder voor akkoord z�n ondertekend. 
4.7. De Overeenkomst vervangt alle eerdere tussen de Investeerder en TAI
gemaakte afspraken, tenz� uitdrukkel�k schriftel�k anders wordt
overeengekomen.
4.8. De Overeenkomst houdt te allen t�de uitsluitend een
inspanningsverplichting voor TAI in en nimmer een resultaatsverplichting. 
4.9. TAI is gehouden om b� de uitvoering van de Overeenkomst de nodige
zorgvuldigheid in acht te nemen. 
4.10. Indien en voor zover een of meer bepalingen van de Overeenkomst
afw�ken van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden,
prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst. 
4.11. De Overeenkomst bevat bepalingen met betrekking tot de aan TAI
toekomende fees alsmede de door haar aan de Investeerders in rekening te
brengen kosten. Deze fees en kosten z�n – voor zover van toepassing –
omzetbelastingplichtig. 

5. Overeenkomst, facturen, beloning en kosten voor Ondernemers
5.1. De dienstverlening van TAI voor Ondernemers beperkt zich uitsluitend
tot de faciliteringsactiviteiten als omschreven in artikel 1.1. en wordt door
TAI schriftel�k dan wel digitaal vastgelegd en benoemd als
‘Overeenkomst’. 
5.2. De ‘Plaatsingsfee’ voor ondernemers als omschreven in artikel 1.2.6. is
eenmalig en niet restitueerbaar en wordt door TAI schriftel�k dan wel
digitaal vastgelegd en benoemd als ‘Overeenkomst’ .
5.3. Een ‘Succesfee’ voor ondernemers als omschreven in artikel 1.2.7.
wordt door TAI schriftel�k dan wel digitaal vastgelegd en benoemd als
‘Overeenkomst’.
5.4. De Ondernemer is de overeengekomen Succesfee verschuldigd op het
t�dstip waarop de Ondernemer en de Investeerder zich jegens elkaar
hebben verbonden ter zake van de Propositie c.q. Investering waarop de
Overeenkomst betrekking heeft, dan wel op enig ander met de
Ondernemer overeengekomen t�dstip. 



5.5. Indien de Overeenkomst geheel of gedeeltel�k wordt beëindigd of
opgezegd voordat deze volledig is uitgevoerd, is de Ondernemer de met TAI
overeengekomen Succesfee evenzeer verschuldigd, indien en zodra de
Ondernemer (dan wel een aan haar gelieerde vennootschap) voor de
Propositie waarop de beëindigde Overeenkomst betrekking had, binnen
vierentwintig (24) maanden na beëindiging van de Overeenkomst alsnog
een investering aanvaardt van een Investeerder (dan wel een aan haar
gelieerde vennootschap) uit het netwerk van TAI waarmee reeds gedurende
de loopt�d van de Overeenkomst contact is geweest. 
5.6. De hoogtes van de Succesfees van TAI worden gebaseerd op een
percentage van de waarde van de investering waarop de Overeenkomst
betrekking heeft (het Doelkapitaal). Omdat de waarde van deze investering
geheel of gedeeltel�k afhankel�k is van toekomstige onzekere
gebeurtenissen, is TAI gerechtigd, met het oog op de vaststelling van de aan
TAI toekomende Succesfee, de waarde van deze transactie (het
gecommitteerde bedrag) te bepalen op basis van de t�dens of voorafgaand
aan het aangaan van de Overeenkomst gebruikte ramingen van de
Ondernemer en/of TAI, of andere, vergel�kbare gegevens, zoals b�voorbeeld
het in de Propositie genoemde Doelkapitaal. 
5.7. Naast de overeengekomen Succesfee is TAI gerechtigd b� de uitvoering
van de Overeenkomst de in redel�kheid gemaakte “out of pocket kosten”,
met inbegrip van reis- en verbl�fkosten en kosten voor externe adviseurs,
aan de Ondernemer in rekening te brengen. TAI zal geen externe adviseurs
inschakelen zonder voorafgaand overleg met de Ondernemer.
5.8. De Ondernemer is gehouden de aan TAI verschuldigde Succesfee en
eventueel andere overeengekomen kosten binnen veertien (14) dagen na
ontvangst van de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen, zonder
recht op verrekening, inhouding of opschorting. 
5.9. Eventuele op- en/of aanmerkingen op de factuur dienen uiterl�k binnen
tien (10) werkdagen dagen na de factuurdatum schriftel�k aan TAI kenbaar
te worden gemaakt. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen, laat
de betalingsverplichting van de Ondernemer op grond van de factuur
onverlet. 



Surseance van betaling wordt verleend; 
In staat van faillissement wordt verklaard; 
Wordt toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurl�ke
Personen; 
Wordt ontbonden of geliquideerd; 
Niet (t�dig) aan haar verplichtingen jegens TAI voldoet dan wel
TAI op goede gronden heeft te vrezen dat de Ondernemer (of
diens Onderneming) haar verplichtingen niet behoorl�k zal
nakomen dan wel niet te goeder trouw handelt.

5.10. Ingeval van niet of niet-t�dige betaling is de Ondernemer, zonder dat
enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de wettel�ke handelsrente
ex. artikel 6:119a verschuldigd over het openstaande bedrag. Ook is de
Ondernemer gehouden tot vergoeding van de redel�kerw�s door TAI
gemaakte gerechtel�ke en buitengerechtel�ke kosten.
5.11. De Overeenkomst bevat bepalingen met betrekking tot de aan TAI
toekomende fees en ook de door haar aan de Ondernemer in rekening te
brengen kosten. Deze fees en kosten z�n – voor zover van toepassing –
omzetbelastingplichtig. 

6. Duur van de Overeenkomst met de Ondernemer
6.1. De Overeenkomst tussen TAI en een Ondernemer als omschreven in
artikel 5 wordt aangegaan voor onbepaalde t�d, tenz� uit de aard van de
Overeenkomst anders voortvloeit of indien part�en uitdrukkel�k anders z�n
overeenkomen. 
6.2. De Overeenkomst eindigt op het moment dat het doelkapitaal en/of
investering als omschreven onder artikel 1.3. en 1.4. is gerealiseerd. 
6.3. Als er geen of een gedeeltel�ke investering qua doelkapitaal is
gerealiseerd zullen TAI en de Ondernemer in overleg de Overeenkomst
beëindigen. 
6.4. TAI is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddell�ke ingang op te
zeggen, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakel�k is, als de
Ondernemer of diens Onderneming: 

i.
ii.
iii.

iv.
v.



7. Meldingsplicht en verstrekking informatie 
7.1. De Ondernemer zal telkens aan de Investeerders en/of TAI alle door
Investeerders en/of TAI gevraagde informatie voor uitvoering van de
Overeenkomst onverw�ld aan Investeerders en/of TAI verstrekken. 
7.2. De Ondernemer garandeert en staat ervoor in dat alle aan
Investeerders en/of TAI verstrekte en aangebrachte informatie juist en
volledig is. 
7.3. De Ondernemer is verplicht om de Investeerders en/of TAI ongevraagd
te voorzien van alle informatie, waarvan de Ondernemer in redel�kheid
weet of behoort te weten dat deze voor de Investeerders en/of TAI van
belang is voor de uitvoering van de Overeenkomst en het incasseren door
TAI van de Plaatsingsfee en/of Succesfee. 
7.4. Zowel de Ondernemer als de Investeerder is verplicht om – zowel
t�dens de loopt�d van de Overeenkomst alsook binnen vierentwintig (24)
maanden na beëindiging daarvan de Investeerders en/of TAI per
omgaande in te lichten indien en zodra de Ondernemer een
investeringsaanbod van de Investeerder accepteert voor de Propositie
waarop de Overeenkomst betrekking heeft of had. 
7.5. Indien TAI b� de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van
gegevens die door of namens een Ondernemer en of Investeerder z�n
verstrekt, is z� niet gehouden deze gegevens op hun juistheid en
volledigheid te controleren. 
7.6. TAI is niet aansprakel�k jegens de Ondernemer en of Investeerder voor
eventuele schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van
deze gegevens; die z�n verkregen uit openbare en andere door TAI
betrouwbaar geachte bronnen.
7.7. De Ondernemer of Investeerder kan geen rechten ontlenen aan door
TAI verstrekte gegevens en/of adviezen, waaronder begrepen (doch niet
beperkt tot) gegevens met betrekking tot een andere Investeerder en/of
Ondernemer, Proposities, schattingen en/of indicaties van pr�zen of
waarden. Drukfouten en/of kennel�ke verschr�vingen in onder meer
Proposities z�n niet bindend voor TAI, noch voor een eventuele
Investeerder en of Ondernemer.  



8. Vertrouwel�kheid gegevens.
Alle intellectuele eigendomsrechten op de door of namens TAI verstrekte
templates, formulieren en overeenkomsten, alsmede op alle namen,
afbeeldingen en teksten op de website en het online platform van TAI,
berusten uitsluitend b� TAI dan wel haar licentiegevers. Het is uitdrukkel�k
niet toegestaan om gegevens en/of documenten van de website en het
online platform van TAI, daaronder begrepen doch niet beperkt tot
Proposities, te verveelvoudigen of openbaar te maken. 
  
9. Tegenstr�dige belangen 
De Investeerder en Ondernemer verklaren ervan op de hoogte te z�n dat
TAI diensten aan derden verleent als adviseur, en dat deze derden en/of
TAI belangen (kunnen) hebben die tegenstr�dig (kunnen) z�n met de
belangen van de Ondernemer en of Investeerder.

10. Vr�waring TAI door de Investeerder en/of Ondernemer 
De Investeerder en/of Ondernemer vr�waart TAI, behoudens in geval van
opzet of grove schuld aan de z�de van TAI, ter zake van iedere door een
andere Investeerder en/of Ondernemer of derde tegen TAI ingestelde
vordering die samenhangt met of voortvloeit uit de Overeenkomst alsmede
ter zake van alle door TAI als gevolg daarvan of in verband daarmede
geleden en/of te l�den schade en de door TAI in verband daarmee te
maken kosten (waaronder begrepen alle door haar in redel�kheid
gemaakte gerechtel�ke en buitengerechtel�ke kosten). 

11. Aansprakel�kheid TAI
11.1. De uiteindel�ke beslissing om te investeren in een Propositie dan wel
om een investering te aanvaarden berust te allen t�de uitsluitend b� de
Investeerder en Ondernemer, evenals alle eventuele risico’s die aan die
beslissing z�n verbonden. TAI vervult uitsluitend een faciliterende rol en is
derhalve niet jegens de Investeerder en Ondernemer aansprakel�k voor
eventuele directe of indirecte schade die het gevolg is van het doen of het
aanvaarden van een investering via de facilitering van TAI.
11.2. TAI is niet aansprakel�k voor eventuele schade die direct of indirect
het gevolg is van door TAI verschillende aangedragen mogel�kheden om
als Investeerder in de Onderneming van de Ondernemer te investeren in
het kader van de tussen de Investeerder en Ondernemer gesloten
Overeenkomst. 



11.3. TAI betracht zoveel mogel�k zorgvuldigheid b� het kiezen en
samenstellen van haar database van Investeerders en Ondernemers, de
informatie op haar website en online platform alsmede de daarop
geplaatste Proposities, maar aanvaardt terzake daarvan geen enkele
verantwoordel�kheid. 
11.4. Iedere aansprakel�kheid van TAI is beperkt tot 50% van het door TAI
aan de Ondernemer in rekening gebrachte Succesfee in de desbetreffende
zaak (Plaatsingsfee en Succesfee), met een maximum van EUR 1.500, – per
geval. 

12. Vertrouwel�kheid 
12.1. TAI en de Investeerder en Ondernemer zullen b� de uitvoering van een
Overeenkomst vertrouwel�kheid in acht nemen en zullen zich ervoor
inspannen dat de door hen ingeschakelde professionele adviseurs eenzelfde
vertrouwel�kheid in acht nemen, voor zover niet op grond van enige
wettel�ke bepaling of andere bindende regelgeving inlichtingen aan derden
gegeven dienen te worden. 
12.2. Met uitzondering van en indien en voor zover wettel�k of anderszins
vereist, in welk geval TAI en Investeerder en de Ondernemer zich
verplichten vooraf te overleggen, zal noch TAI, noch de Investeerder, noch
de Ondernemer zonder voorafgaande schriftel�ke toestemming enige
informatie verstrekken aan de pers of enige openbare mededeling doen dan
wel anderszins informatie verstrekken met betrekking tot de inhoud van de
Overeenkomst. 
  
13. Privacy Policy 
In het ”Privacy beleid”(zie b�behorend document op de website) wordt
nader omschreven hoe TAI met uw persoonsgegevens omgaat.
  
14. Onderhoud website en online platform 
Om de functionaliteit en werkzaamheid van de website/online platform te
kunnen waarborgen, dient TAI hieraan geregeld onderhoud te plegen. TAI is
daarb� gerechtigd de website/online platform (t�del�k) buiten werking te
stellen om dergel�k onderhoud te kunnen plegen dan wel daaraan
aanpassingen te doen. TAI vraagt hiervoor het begrip van de bezoekers die
de website gebruiken. De Ondernemer kan geen aanspraak maken op enige
vorm van schadevergoeding wegens het (t�del�k) buitenwerking stellen van
de website dan wel het online platform. 



15. Toepassel�k recht en geschillenregeling 
15.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en de
daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen exclusief worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenz� op grond van
een dwingendrechtel�ke bepaling een andere rechter bevoegd is. 
15.2. Indien TAI als eisende part� optreedt, is TAI gerechtigd om het
geschil aanhangig te maken b� de bevoegde rechter in het arrondissement
van de Ondernemer dan wel diens Onderneming. 
 
16. Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden van The Angel Initiative z�n gedeponeerd b�
de Kamer van Koophandel dd 27 juni 2022.


