A LG E M E N E V O O R WA A R D E N M O N E Y M E E T S I D E A S

1.1 Omschrijving Money Meets Ideas
Money Meets Ideas is het informal investing platform
van Rabobank. Het platform Money Meets Ideas bestaat

mogelijkheden zullen bestaan om tussentijds uit te
stappen;
• er mee in te stemmen dat hij in het kader van diens

uit de volgende elementen:

deelname aan Money Meets Ideas niet op enig

- matchmakingsbijeenkomsten: in deze bijeenkomsten

moment door Rabobank of KplusV zal worden gead-

komen informal investors in contact met ondernemin-

viseerd, ongeacht of er uit andere hoofde mogelijk

gen op zoek naar risicodragend kapitaal;

een advies- of vermogensbeheerrelatie bestaat, heeft

- themabijeenkomsten: in deze bijeenkomsten staat een

bestaan of nog gaat ontstaan met Rabobank.

bepaald thema centraal, waarin naast matchmaking ook
kennisoverdracht centraal staat;

1.3 Verantwoordelijkheid informal investor

- kennisdelingsbijeenkomsten: in deze bijeenkomsten

De informal investor is zelf verantwoordelijk voor zijn

wisselen informal investors onderling kennis uit. Eventu-

keuzes die hij/zij maakt betreffende het al dan niet doen

eel kunnen externe experts input leveren aan deze bij-

van investeringen in ondernemingen. Het deelnemen

eenkomsten. Bij deze bijeenkomsten vindt geen match-

aan Money Meets Ideas leidt tot geen enkele verplich-

making plaats.

ting tot het maken van vervolgafspraken met onderne-

- een website: op de website van Money Meets Ideas,

mers of tot het aangaan van investeringen.

www.moneymeetsideas.nl, staat informatie over het

Mocht een informal investor geïnteresseerd zijn in een

platform, een agenda en een overzicht van anonieme

nadere kennismaking met een onderneming dan is hij

profielen van ondernemingen die zich op een of meer-

zelf verantwoordelijk om nader onderzoek te doen en

dere van de bijeenkomsten hebben gepresenteerd.

informatie op te vragen over de onderneming. Het is de
eigen verantwoordelijkheid van een informal investor

1.2 Omschrijving informal investor

om risico’s ten aanzien van een onderneming in te

Een informal investor is een particuliere investeerder die

schatten alsmede een keuze te maken om een investe-

de intentie heeft om rechtstreeks te participeren in

ring aan te gaan. Tenslotte is het de eigen verantwoor-

ondernemingen van derden. Informal investors dienen

delijkheid van de informal investor om te beoordelen of

voor deelname te voldoen aan onderstaande eigen-

hij voldoet aan de omschrijving, zoals verwoord in 1.2.

schappen:

De informal investor doet een eventuele investering

• (oud) ondernemer met een substantieel vrij beschik-

geheel voor eigen rekening en risico. De informal inves-

baar vermogen van minimaal € 1 miljoen;

tor wordt aangeraden zich door eigen professionele

• bereid om naast risicodragend vermogen in de vorm

adviseurs (niet zijnde Rabobank of KplusV) te laten bij-

van een aandelenbelang en/of achtergestelde lening

staan en door hen een eigen due diligence onderzoek te

ook kennis, ervaring en netwerk te delen met jonge

laten uitvoeren ten aanzien van de onderneming en de

ondernemingen;

met deze verbonden ondernemer en de met hem geli-

• beschikken over tijd en vaardigheden om de ondernemers waarin is geïnvesteerd, te begeleiden;

eerde rechtspersonen en activiteiten en daarbij niet af te
gaan op de door KplusV gemaakte voorselectie.

• intentie om zelf minimaal € 100.000 ineens in de vorm
van een achtergestelde lening te investeren in een

1.4 Betrokken partijen

onderneming;

Rabobank

• bereid om de risico’s die het investeren in jonge

Rabobank is de eigenaar van Money Meets Ideas en

bedrijven met zich meebrengt, te accepteren en in

bepaalt de invulling van het platform. Rabobank wijst

staat en bereid te zijn een eventuele volledige

informal investors en ondernemers op het bestaan van

afschrijving van de investering te dragen;

het platform en nodigt de informal investors uit voor bij-

• zich volledig bewust te zijn van het feit dat sprake is
van ondernemen en niet van beleggen;

eenkomsten.
Rabobank brengt met Money Meets Ideas slechts

• zich volledig bewust te zijn van het illiquide karakter

ondernemers en informal investors bij elkaar en geeft

van diens investering en dat er in beginsel geen

geen advies over welke investeringen de informal inves-
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tor wel of niet zou moeten doen. Ook speelt Rabobank

melding door Rabobank verstuurd. Bij onverhoopte ver-

geen verdere rol in de beoordelings- en voorselectiepro-

hindering geeft de genodigde informal investor dat

cedure voor ondernemers die willen deelnemen aan het

uiterlijk twee dagen voor de bijeenkomst door.

platform en evenmin in het onderhandelings- en dealclosing-proces tussen informal investor en ondernemer.

1.7 Informatie over de ondernemer

Dit betekent dat de informal investor eigen afwegingen

Informal investors die interesse hebben in een onderne-

moet maken en zelf beslissingen moet nemen inzake

ming kunnen na schriftelijke goedkeuring van de onder-

zijn eventuele participatie in een onderneming. De

nemer bij KplusV het inventarisatieformulier dat is opge-

informal investor wordt aangeraden zich daarbij door

steld door KplusV opvragen. De informal investor vraagt

eigen adviseurs (niet zijnde Rabobank of KplusV) te laten

de ondernemer of hij instemt met het verstrekken van

bijstaan.

deze informatie door KplusV. KplusV stuurt het inventarisatieformulier met betrekking tot de ondernemer door

KplusV Organisatieadvies

aan de informal investor nadat KplusV een onderteken-

KplusV Organisatieadvies, hierna te noemen KplusV,

de geheimhoudingsverklaring van de informal investor

geeft uitvoering aan Money Meets Ideas in opdracht van

ontvangen heeft.

Rabobank. KplusV organiseert de bijeenkomsten en
eventuele andere activiteiten die het platform biedt.

1.8 Aansprakelijkheid en mogelijke

Daarnaast voert KplusV de beoordelings- en voorselec-

belangenconflicten

tieprocedure uit voor ondernemers die willen deelne-

Rabobank en/of KplusV zullen de ondernemers of

men aan het platform. Deze procedure bestaat uit een

ondernemingen niet onderwerpen aan enig antece-

inventarisatie van de ondernemer, voorselectie en bij

denten- of boekenonderzoek, noch daartoe aan derden

toelating begeleiding tot aan een bijeenkomst.

opdracht geven. Rabobank en KplusV (ten behoeve van

KplusV speelt geen rol in het onderhandelings- en deal-

wie Rabobank dit mede bedingt) zijn dan ook niet ver-

closingproces tussen informal investor en ondernemer.

antwoordelijk voor de inhoud van de gepresenteerde

Dit betekent dat de informal investor eigen afwegingen

ondernemingsplannen en kunnen niet aansprakelijk

moet maken en zelf beslissingen moet nemen inzake

worden gehouden voor eventuele schade voortvloei-

zijn eventuele participatie in een onderneming. De

ende uit onvolledige en/of onjuiste informatie aangaan-

informal investor wordt aangeraden zich daarbij door

de de ondernemers, de ondernemingen en de gepre-

eigen adviseurs (niet zijnde Rabobank of KplusV) te laten

senteerde plannen.

bijstaan.

Het is mogelijk dat er tussen de ondernemer en de met
hem gelieerde rechtspersonen en activiteiten een (finan-

1.5 Toelating

cierings)relatie bestaat dan wel heeft bestaan of nog zal

Informal investors nemen deel aan de bijeenkomsten op

gaan ontstaan met Rabobank en dat er uit dien hoofde

uitnodiging van Rabobank. Informal investors kunnen

sprake is van een of meerdere belangenconflict(en). Zo is

alleen deelnemen indien Rabobank een inschrijfformu-

het denkbaar dat Rabobank als financier er belang bij

lier geretourneerd heeft ontvangen. Daarmee gaat de

heeft dat door de informal investor risicodragend vermo-

deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

gen wordt verschaft en dat Rabobank uit hoofde van
haar financieringsrelatie met de ondernemer een prefe-

1.6 Aanmelding en afmelding voor een

rente positie verkrijgt ten opzichte van de informal inves-

bijeenkomst

tor of Rabobank uit hoofde van haar financieringsrelatie

Ongeveer 6 weken voor een bijeenkomst ontvangt de

een informatievoorsprong verkrijgt ten opzichte van de

informal investor een persoonlijke uitnodiging van

informal investor. KplusV wint uitsluitend bij de onderne-

Rabobank. De genodigde informal investor maakt bin-

mer zelf en derhalve niet bij Rabobank informatie in over

nen tien werkdagen na ontvangst van de uitnodiging

de ondernemer en de met hem gelieerde rechtsperso-

kenbaar of hij/zij aanwezig zal zijn. Ongeveer een week

nen en activiteiten. Deze informatie mag uitsluitend aan

voor de bijeenkomst wordt er een bevestiging van aan-

de informal investor worden verstrekt, met inachtneming
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van het bepaalde onder 1.7 (Informatie over de onderne-

1.10 Privacy

mer). De informal investor is zich bewust van het bestaan

Het deelnemen aan een Money Meets Ideas bijeen-

van zijn eigen onderzoekplicht ten deze en zal niet

komst leidt tot geen enkele verplichting voor de infor-

afgaan op de mogelijke betrokkenheid van Rabobank.

mal investor om de eigen identiteit aan ondernemers

Rabobank respectievelijk KplusV is niet aansprakelijk

prijs te geven. Rabobank en KplusV wisselen geen gege-

jegens de informal investor, behalve voor zover de scha-

vens uit met ondernemers aangaande het profiel of

de het gevolg is van opzet of grove schuld van Rabobank

identiteit van de informal investor zonder diens vooraf-

respectievelijk KplusV.

gaande toestemming.
Uit oogpunt van privacybescherming is het de informal

1.9 Kosten en vergoedingen

investor niet toegestaan om zonder expliciete goedkeu-

Voor informal investors zijn aan de deelname aan de bij-

ring van de betreffende personen de identiteit van

eenkomsten geen kosten verbonden. Rabobank betaalt

andere informals kenbaar te maken.

KplusV een nader te bepalen vergoeding ter gedeeltelijke dekking van de kosten die KplusV maakt voor de

1.11 Geheimhouding informatie

door haar verrichte werkzaamheden. Indien een door

Alle door de ondernemers gepresenteerde informatie

KplusV voorgedragen ondernemer voor een platform-

als ook de inhoud en uitkomst van de tijdens de bijeen-

bijeenkomst wordt uitgenodigd, is de ondernemer aan

komst gevoerde gesprekken dienen als vertrouwelijk te

KplusV € 500 (exclusief btw) verschuldigd. Indien tijdens

worden behandeld. Het is niet toegestaan zonder toe-

of naar aanleiding van de bijeenkomst contacten wor-

stemming van de betreffende ondernemer c.q. informal

den gelegd die leiden tot financiering, bijvoorbeeld in

investor hierover enige mededeling te doen.

de vorm van aandelenparticipatie en/of achtergestelde
lening, is de ondernemer op het moment van het slui-

1.12 Investeringsprofielen

ten van de financieringsovereenkomst aan KplusV een

Informal investors hebben de mogelijkheid om een

succesvergoeding van 2% verschuldigd te berekenen

investeringsprofiel in te vullen. In het investeringsprofiel

over het door de informal investor(s) gecommitteerde

worden basisgegevens en investeringsvoorkeuren

kapitaal (aandelenparticipatie en/of achtergestelde

opgenomen. Deze informatie wordt gebruikt ten

lening). Rabobank beschouwt Money Meets Ideas als

behoeve van de invulling van het platform.

een vorm van relatiemarketing waarvoor Rabobank zelf
geen vergoeding ontvangt.
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