LENINGSOVEREENKOMST
(de Leningsovereenkomst)

LENINGNR. [●]
PROJECT: [●]
OP DATUM [●] OM [●]
DE ONDERGETEKENDEN,
1. De heer/mevrouw [●], wonende te [ ], geboren op [ ] te [ ], wiens October-account-ID [ ] is,
hierna de " Kredietgever" genoemd,
2. [●], [●], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [ ], met zetel op [ ],
vertegenwoordigd door [ ] ([ ]), naar behoren gemachtigd voor het ondertekenen van deze overeenkomst,
hierna de "Kredietnemer" genoemd,
3. October NEDERLAND B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
71622616, met zetel in Amsterdam, vertegenwoordigd door L.H.G. Mannaerts (bestuurder), naar behoren
gemachtigd voor het ondertekenen van deze overeenkomst,
hierna de "Platformbeheerder" genoemd,
4. October Factory SAS, een "Société par actions simplifiée" opgericht naar Frans recht en ingeschreven onder
nummer 823 469 846 in het Handelsregister van Parijs, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te 94 Rue de la
Victoire, 75009 Parijs, naar behoren gemachtigd voor het ondertekenen van deze overeenkomst in haar
hoedanigheid van agent,
hierna de "Agent" genoemd,
OVERWEGINGEN
A. Deze Leningsovereenkomst wordt aangegaan door de Partijen die via het Platform bijeen zijn gebracht met als doel
om het Project van de Kredietnemer te financieren via crowdfunding waarbij verschillende Kredietgevers een
gedeelte van de totale som financieren en om de voorwaarden waaronder de Lening wordt verstrekt vast te leggen.
B. Deze Leningsovereenkomst is aangegaan door de Platformbeheerder, namens zichzelf en namens de Kredietnemer
ter uitvoering van de Kredietnemers Serviceovereenkomst waarin de Kredietnemer de Platformbeheerder de
opdracht hee gegeven om financiering op te halen voor het Project via het Platform.
C. Deze Leningsovereenkomst is daarom een van vele Leningsovereenkomsten die door de Kredietnemer wordt
aangegaan met de verschillende Kredietgevers.
D. Vanwege het grote aantal Kredietgevers is het beheer van de Leningsovereenkomst, het uitoefenen van rechten
onder de Leningsovereenkomst en de communicatie tussen de verschillende Kredietgevers en de Kredietnemer aan
de Agent en de Platformbeheerder gedelegeerd, waarbij in beginsel het beheer van de Financieringsdocumentatie

en de communicatie tussen de verschillende Kredietgevers en Kredietnemer zal worden uitgevoerd door de
Platformbeheerder.
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIES
De woorden en uitdrukkingen in deze Leningsovereenkomst beginnend met een hoofdletter hebben de betekenis die
daaraan wordt gegeven in de Algemene Kredietvoorwaarden die zijn aangehecht als Bijlage 2 (de Algemene
Kredietvoorwaarden).

2. OPZET VAN DE LENINGSOVEREENKOMST
2.1 Deze Leningsovereenkomst bestaat uit de volgende Artikelen, de Specifieke Kredietvoorwaarden en de Algemene
Kredietvoorwaarden.
2.2 In de Leningsovereenkomst zijn de voorwaarden vastgelegd van de Lening die door de Kredietgever aan de
Kredietnemer wordt verstrekt.
2.3 Door ondertekening van deze Leningsovereenkomst worden de rechten en plichten uit deze Leningsovereenkomst, de
Specifieke Kredietvoorwaarden en de Algemene Kredietvoorwaarden door alle partijen bij deze Leningsovereenkomst
aanvaard.
2.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Kredietvoorwaarden en de Specifieke Kredietvoorwaarden,
prevaleren de bepalingen van de Specifieke Kredietvoorwaarden die op de Lening van toepassing zijn.

3. VOLMACHTEN GEGEVEN AAN DE AGENT EN DE PLATFORMBEHEERDER
De ondertekening van deze Leningsovereenkomst houdt de uitdrukkelijke instemming in met, of, in voorkomend geval, het
accepteren van, de volmachten (of mandaten) die aan de Platformbeheerder enerzijds, en aan de Agent, anderzijds,
worden verleend in het kader van de Leningsovereenkomst en onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Algemene
Kredietvoorwaarden.

4. BEKENDMAKINGEN EN COMMUNICATIE
4.1 Alle kennisgevingen, verzoeken en andere mededelingen gedaan onder de Leningsovereenkomst zullen geldig worden
gedaan en afgeleverd via de Platformbeheerder. De Platformbeheerder zal ervoor zorgdragen dat het bericht bij de juiste
Partij terechtkomt. Voor de communicatie worden de volgende adressen gebruikt:
Voor de Kredietnemer:

Voor de Kredietgever:

E-mail: onderneming@october.eu

E-mail: hallo@october.eu

Postadres:
[ ]

Postadres:
[ ]

Voor de Platformbeheerder:

Voor de Agent:

E-mail: mijnkrediet@october.eu

E-mail: mijnkrediet@october.eu

Postadres:
Weesperstraat 61 – 105, 1018 VN Amsterdam, Nederland

Postadres:
94 Rue de la Victoire, 75009 Paris, France

4.2 Elke kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan en geleverd volgens de voorwaarden zoals omschreven in de Algemene
Kredietvoorwaarden.
Elektronisch ondertekend op app.october.eu, op [●] :

Gevalideerd op [ ] om [ ].
Ondertekend namens Kredietnemer:

Ondertekend namens Kredietgever:

Door: October NEDERLAND B.V. op grond van de
lastgeving opgenomen in de Kredietnemers
Serviceovereenkomst, waarbij October Nederland B.V.
hierbij is vertegenwoordigd door CEO October NL: L.H.G.
Mannaerts

Door: [ ]

Ondertekend namens Platformbeheerder:

Ondertekend namens Agent:

Door: L.H.G. Mannaerts

Door: Marc Cherpion Directeur Général, October Factory

BIJLAGE 1
DE SPECIFIEKE KREDIETVOORWAARDEN

SPECIFIEKE KREDIETVOORWAARDEN

1. DOEL SPECIFIEKE KREDIETVOORWAARDEN
In deze Specifieke Kredietvoorwaarden worden de specifieke voorwaarden, kenmerken en afspraken opgenomen voor (het
vrijgeven van) de Lening.

2. DE ESSENTIËLE KENMERKEN VAN DE LENING
Project : Project waarvan de gedetailleerde kenmerken op het Platform zijn weergegeven en in Bijlage 1 van
deze Specifieke Kredietvoorwaarden.
Leningstype: [ ] met het betalingsschema zoals opgenomen in Bijlage 2 van deze Specifieke
Kredietvoorwaarden.
Drempelbedrag : [ ] euro
Inschrijvingsperiode: het inschrijven op het Project door Kredietgevers zal open zijn vanaf [ ] en tot de
Einddatum Inschrijvingsperiode. Deze termijn kan worden verkort zodra de Platformbeheerder vaststelt dat het
Drempelbedrag is bereikt vóór het verstrijken van de bovengenoemde periode.
Einddatum Inschrijvingsperiode: [ ], tenzij herroepen of beëindigd overeenkomstig de Algemene
Kredietvoorwaarden.
Leningsbedrag: [ ] euro
Looptijd: [ ] maanden vanaf de datum waarop de fondsen ter beschikking van de Kredietnemer worden
gesteld.
Afbetalingsdatum: [ ]
Aantal en bedrag van de betalingen: [ ] afbetalingen waarvan het bedrag is gedefinieerd in het tijdsschema
van Bijlage 2 van deze Specifieke Kredietvoorwaarden.
Betalingsfrequentie: maandelijks (zie ook Bijlage 2 van deze Specifieke Kredietvoorwaarden)
Renteperiode: 30/365
Betalingsdatum: elk van de betalingsdata van het afbetalingsschema opgenomen in Bijlage 2 van deze
Specifieke Kredietvoorwaarden.
Rente: de rente voor iedere Renteperiode is [ ] % per jaar en is achteraf verschuldigd op de laatste dag van de
Renteperiode.
Totaal Rentebedrag: [ ] euro (dit het totale bedrag aan rente dat door de Kredietnemer moet worden betaald
gedurende de Looptijd indien er geen vooruitbetaling of verbeurdverklaring overeenkomstig de voorwaarden
van de Leningsovereenkomst plaatsvindt tot de Afbetalingsdatum)
Behandelingskosten: [ ] euro excl. belasting verdeeld in de Provisie voor de Platformbeheerder van [ ] % of
[ ] euro excl. belasting en de kosten voor de Provisie van de Betaaldienstverlener van [ ] % van het
overblijvend kapitaal te weten [ ] euro excl. belasting, ofwel [ ] % van het geleend bedrag. De kosten en andere
vergoedingen worden nader omschreven in Artikel 3 hieronder.
Vertragingsrente: [ ] per jaar vermeerderd met de Rente die op dat moment voor de lening geldt.
Zekerheden: geen
Maximum Borgbedrag: niet van toepassing
Kredietverzekering : geen

Belangrijk Nadelig Eﬀect:: [ ]

Opmerking (1): De eerste afbetaling wordt in functie van de veronderstelde datum van vrijgave van de fondsen als volgt
bepaald:
Indien de Vrijgavedatum op de October Rekening van de Kredietnemer voor de Financiering van het Project tussen de
1e en de 19de dag (inbegrepen) van de lopende kalendermaand ligt, dan is de eerste aflossingsdatum de 5e dag van de
volgende kalendermaand.
Indien de Vrijgavedatum op de October Rekening van de Kredietnemer voor de Financiering van het Project tussen de
20e dag (inbegrepen) en de laatste dag van de lopende kalendermaand ligt, dan is de eerste aflossingsdatum de 5e
dag van de tweede daaropvolgende kalendermaand.
De volgende afbetalingen vinden plaats op de 5e dag van elke kalendermaand. De laatste afbetaling vindt plaats op de
eindvervaldag van de Lening. Indien de afbetalingsdatum geen werkdag is, is de afbetalingsdatum de eerstvolgende werkdag
van dezelfde kalendermaand. Dit schema zal worden bijgewerkt wanneer het geld beschikbaar wordt gesteld aan de
Kredietnemer.

3. VERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN, KOSTEN EN SCHADELOOSSTELLINGEN KREDIETNEMER
(i) Provisie Platformbeheerder

[●] %

(ii) Provisie Betaaldienstverlener

[●] % per maand van het Uitstaande Leningsbedrag

(iii) Provisie Herstructuring

[●] euro

(iv) Forfaitaire Incassovergoeding

de hoogste waarde van: [●] van het Onbetaalde Bedrag en 40
euro.

(v) Vertragingsrente

[●] te rekenen over van de verschuldigde bedragen in hoofdsom
en rente, kosten en toebehoren

(vi) Vergoeding Vrijwillige Terugbetaling

Voor de Kredietgever: [●] van het openstaande bedrag dat
vervroegd wordt terugbetaald
Voor de Platformbeheerder: [●] van het openstaande bedrag dat
vervroegd wordt terugbetaald

4. AANVULLENDE AFSPRAKEN
[ ]

BIJLAGE 1 VAN DE SPECIFIEKE KREDIETVOORWAARDEN: PRESENTATIE VAN HET PROJECT
HET PROJECT
[ ]
TECHNISCHE KAART
Naam van de Kredietnemer

[ ]

Kvk-nummer

[ ]

Maatschappelijk kapitaal

[ ]

Adres

[ ]

Rechtsvorm

[ ]

Jaar van oprichting

[ ]

Bedrijfstak

[ ]

Bestuurder

[ ]

Website

[ ]

October-rating

[ ]

Beoordeling winstgevendheid

[ ]

Beoordeling balans

[ ]

Beoordeling track record

[ ]

BIJLAGE 2 VAN DE SPECIFIEKE KREDIETVOORWAARDEN: BETALINGSSCHEMA VOOR DE LENING AAN DE
KREDIETNEMER
DATUM VAN
AUTOMATISCHE
AFSCHRIJVING

GESCHATTE
BETALINGSDATUM

BEDRAG VAN
AFSCHRIJVING

WAARVAN
AFLOSSING

WAARVAN
RENTE

OVERBLIJVENDE
SCHULD

[ ]

[ ]
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DATUM VAN
AUTOMATISCHE
AFSCHRIJVING

GESCHATTE
BETALINGSDATUM

BEDRAG VAN
AFSCHRIJVING

WAARVAN
AFLOSSING

WAARVAN
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OVERBLIJVENDE
SCHULD
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DATUM VAN
AUTOMATISCHE
AFSCHRIJVING

GESCHATTE
BETALINGSDATUM
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AFSCHRIJVING

WAARVAN
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Opmerking (1): De eerste betaling (rente incl. eventuele aflossing (afhankelijk van Leningtype)) wordt als volgt bepaald:
Indien de Vrijgavedatum op de October Rekening van de Kredietnemer voor de Financiering van het Project tussen de
1e en de 19de dag (inbegrepen) van de lopende kalendermaand ligt, dan is de eerste aflossingsdatum de 5e dag van de
volgende kalendermaand.
Indien de Vrijgavedatum op de October Rekening van de Kredietnemer voor de Financiering van het Project tussen de
20e dag (inbegrepen) en de laatste dag van de lopende kalendermaand ligt, dan is de eerste aflossingsdatum de 5e
dag van de tweede daaropvolgende kalendermaand.
De volgende betalingen vinden plaats op de 5e dag van elke kalendermaand. De laatste afbetaling vindt plaats op de
eindvervaldag van de Lening. Indien de afbetalingsdatum geen werkdag is, is de afbetalingsdatum de eerstvolgende werkdag
van dezelfde kalendermaand. Dit schema zal worden bijgewerkt wanneer het geld beschikbaar wordt gesteld aan de
Kredietnemer.

BIJLAGE 3 VAN DE SPECIFIEKE KREDIETVOORWAARDEN: VOORWAARDEN KREDIETVERSCHAFFING
Deel 1 - Kredietnemersdossier
De volgende documenten zijn door de Kredietnemer aan de Platformbeheerder verstrekt en vormen het
kredietnemersdossier van de Kredietnemer:
Presentatie van de activiteiten van de onderneming
Presentatie van het te financieren project en prognose van de activiteiten
Confirmatie door de Kredietnemer over het vermogen van de Kredietnemer om de gevraagde lening terug te
betalen
KvK-uittreksel van de Kredietnemer jonger dan 3 maanden
Statuten van de Kredietnemer die waarheidsgetrouw zijn verklaard en actueel zijn
Kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere bestuurder van de Kredietnemer
Indien wordt gehandeld op basis van een volmacht, een kopie van de volmacht en een kopie van een geldig
legitimatiebewijs van de gevolmachtigde
Indien een borg wordt gesteld, een kopie van de geldig legitimatiebewijs van de borg of indien de borg een
rechtspersoon is, een KvK-uittreksel van de borg jonger dan 3 maanden
Document waaruit blijkt hoe het aandelenkapitaal van de Kredietnemer is samengesteld en wie de aandeelhouders
zijn van de Kredietnemer
Een kopie van de twee meest recente opgestelde en vastgestelde jaarrekeningen (en indien de Kredietnemer
wettelijk verplicht is om een accountant te hebben, tevens een (goedkeurings) verklaring van de registeraccountant
m.b.t. de jaarrekening). De jaarstukken moeten bestaan uit de balans en de winst- en verliesrekening met
toelichting. Als u onderdeel bent van een groep moet u ook de geconsolideerde jaarstukken van de
holdingvennootschap aan de Platformbeheerder toesturen. Als de Kredietnemer geen accountant hee , dan dient
een bestuurder te verklaren dat de jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van NL GAAP.
Een overzicht van huidige schulden en toepasselijke aflossingstermijnen
Indien toepasselijk een goedkeurend advies van de ondernemingsraad
Alle informatie die met betrekking tot de Kredietnemer (waaronder o.a. de evt. "ultimate beneficial owner") die de
Financieringspartijen nodig achten om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (Ww ), inclusief kopie van geldig legitimatiebewijs van elk van de “ultimate beneficial owners”

Deel 2 - Opschortende voorwaarden voor de vrijgave van het Leningsbedrag
De Financieringspartijen zijn alleen gehouden om het Leningsbedrag aan de Kredietnemer vrij te geven indien aan alle
opschortende voorwaarden is voldaan zoals uiteengezet in artikel 3.2 en 3.3 van de Algemene Kredietvoorwaarden en aan
eventuele aanvullende voorwaarden die hieronder zijn opgenomen:
[ ]

BIJLAGE 2
DE ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN

ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE
1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE
2. DE LENING
3. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE LENING
4. TERUGBETALING EN BEËINDIGING VAN DE LENING
5. RENTE
6. RENTEPERIODES
7. PROVISIES
8. BELASTINGEN
9. VERGOEDINGEN
10. KOSTEN EN UITGAVEN
11. VERKLARINGEN
12. VERPLICHTINGEN VAN KREDIETNEMER
13. KREDIETVERZEKERING
14. BEËINDIGINGSGRONDEN
15. WIJZIGING VAN DE KREDIETNEMER
16. OVERDRACHT VAN RECHTEN DOOR KREDIETGEVERS
17. DE AGENT EN DE PLATFORMBEHEERDER
18. BELASTINGEN
19. COMPENSATIE
20. AFSTAND VAN RECHT KREDIETNEMER
21. VERSPREIDING VAN INFORMATIE
22. KENNISGEVINGEN EN COMMUNICATIE
23. BEREKENINGEN EN CERTIFICATEN
24. WIJZIGINGEN EN AFSTAND VAN RECHTEN
25. VERTROUWELIJKHEID
26. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
HET VOLGENDE WERD OVEREENGEKOMEN:

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE
1.1. Definities
De woorden en uitdrukkingen in deze Algemene Kredietvoorwaarden beginnend met een hoofdletter hebben de volgende
betekenis:
"Afbetalingsdatum": de einddatum van de terugbetaling van een bepaalde Lening zoals gedefinieerd in de Specifieke
Kredietvoorwaarden.

"AFM": betekent Autoriteit Financiële Markten.
"Agent": hee de betekenis zoals daaraan toegekend in de Specifieke Kredietvoorwaarden.
"Algemene Kredietvoorwaarden": deze Algemene Kredietvoorwaarden (met inbegrip van de bijlagen, die een integraal
onderdeel daarvan vormen).
"Autorisatie": betekent iedere (vennootschapsrechtelijke) goedkeuring, autorisatie, toestemming, besluit, vergunning,
licentie, registratie, authenticatie of vrijstelling.
"Beëindigingsgrond": betekent elke gebeurtenis als bedoeld in Artikel 14 (Beëindigingsgronden).
"Belangrijk Nadelig Eﬀect": hee de betekenis die daaraan is toegekend in de Specifieke Kredietvoorwaarden.
"Belasting": betekent alle vormen van, directe en indirecte, lokale en nationale, heﬀingen, belastingen, rechten of
inhoudingen die worden opgelegd door of betaalbaar zijn aan een Belastingautoriteit met inbegrip van boetes,
naheﬀingen, navorderingen, renten en kosten uit hoofde van deze heﬀingen, belastingen, rechten of inhoudingen.
“Belastingautoriteit”: betekent iedere lokale of nationale autoriteit in of buiten Nederland die de bevoegdheid hee
Belasting te heﬀen of in te vorderen.
"Betaaldienstverlener": de betalingsinstelling(en) of instelling(en) voor elektronisch geld (of alle agenten van
betalingsinstelling of instellingen voor elektronisch geld), die door October is (zijn) gemachtigd voor het beheer van
betalingsstromen.
"Betalingsdatum": een betaaldatum die op een bepaalde Lening van toepassing is zoals is gespecificeerd in de Specifieke
Kredietvoorwaarden die erop van toepassing zijn, met dien verstande dat:
a. de eerste Betalingsdatum als volgt wordt vastgesteld:
i. Indien de Vrijgavedatum op de October Rekening van de Kredietnemer voor de Financiering van het Project
tussen de 1e en de 19de dag (inbegrepen) van de lopende kalendermaand ligt, dan is de eerste
aflossingsdatum de 5e dag van de volgende kalendermaand;
ii. Indien de Vrijgavedatum op de October Rekening van de Kredietnemer voor de Financiering van het Project
tussen de 20e dag (inbegrepen) en de laatste dag van de lopende kalendermaand ligt, dan is de eerste
aflossingsdatum de 5e dag van de tweede daaropvolgende kalendermaand.
b. de laatste Betalingsdatum komt overeen met de Afbetalingsdatum.
"Borg": betekent, voor zover van toepassing, een persoon of entiteit die zich borg hee gesteld voor de Kredietnemer ten
behoeve van de Kredietgevers en die als zodanig is aangemerkt in artikel 4 (Aanvullende Voorwaarden) van de Specifieke
Kredietvoorwaarden.
"BTW": elke verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde krachtens de Europese richtlijn van de Raad van 28
november 2006 betreﬀende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (Richtlijn
2006/112/EG) of enige andere belasting van soortgelijke aard die verschuldigd is in een lidstaat van de Europese Unie of
elders ter vervanging van of ter aanvulling van die belasting.
"DNB": betekent "De Nederlandsche Bank".
"Drempelbedrag": het minimumbedrag, zoals aangegeven in de Specifieke Kredietvoorwaarden, dat voor de financiering
van een Project door de Platformbeheerder tenminste moet zijn ontvangen als voorwaarde voor het door laten gaan van
de financiering van het Project.
"Einddatum Inschrijvingsperiode": de datum die het dichtst bij een van de volgende twee (2) data ligt: (i) de datum
vermeld in de Specifieke Kredietvoorwaarden; of (ii) de datum waarop de Platformbeheerder vaststelt dat de som van de
Toezeggingen die voor het Project zijn ontvangen (en waarvoor op die datum geen verzoek tot intrekking of annulering is
ingediend), het Drempelbedrag hee bereikt.
"Financieringspartij": betekent voor een bepaalde Lening, de Platformbeheerder, de Agent of de Kredietgever van deze
Lening.

"Financieringsdocument": deze Leningsovereenkomst, het Zekerheidsdocument en indien van toepassing, elk ander
document dat als zodanig door de Agent en/of de Platformbeheerder is aangewezen voor een bepaalde Lening.
"Financiële Verplichting": betekent:
a. de geleende bedragen;
b. enige verschuldigde bedragen onder enige lening, kredietovereenkomst of obligatieovereenkomst (of een
gelijkwaardig instrument);
c. enige gelden die worden aangetrokken door de aankoop of uitgi es van obligaties, wissels (swaps),
handelspapieren of andere schuldbewijzen (of gelijksoortige instrumenten);
d. verplichtingen uit hoofde van een huur- of leaseovereenkomst, die volgens de algemeen toepasselijke
boekhoudkundige normen in Nederland kunnen worden aangemerkt als schuld;
e. enige korting op verkoop van vorderingen (behalve wanneer de vorderingen worden verkocht zonder verhaal (nonrecourse));
f. gelden die worden aangetrokken in het kader van elke andere transactie (met inbegrip van de verkopen en
aankopen op termijn) van een type dat niet in de andere paragrafen van deze definitie wordt genoemd en die het
economische eﬀect van een lening hee ;
g. derivatentransacties die worden aangegaan om het risico af te dekken of te profiteren van een fluctuatie van de
rente of -prijzen (met dien verstande dat voor de berekening van de waarde van een dergelijke transactie alleen de
marktwaarde (of, indien een werkelijk bedrag verschuldigd is als gevolg van de beëindiging of afwikkeling van een
dergelijke derivatentransactie, het genoemde bedrag) wordt aangehouden;
h. een eventuele verplichting tot terugbetaling onder een obligatie, garantie, borgstelling, of onder een stand-bykredietbrief, documentaire kredietbrief of enige andere verbintenis door ondertekening, die door een bank of
financiële instelling zijn uitgegeven; en
i. elke persoonlijke garantieovereenkomst en/of vrijwaring die betrekking hee op een van de onder a) tot en met h)
genoemde soorten schulden.
"Forfaitaire Incassovergoeding": de forfaitaire vergoeding voor de invordering van bedragen die door de Kredietnemer
aan de Agent moet worden betaald bij toepassing van Artikel 9.2 (Andere vergoedingen ) en waarvan het bedrag is vermeld
in de Specifieke Kredietvoorwaarden.
"Gesanctioneerde persoon": een persoon die onderworpen is aan of het doelwit is van enige Sanctie (meer bepaald ook
op grond van het feit dat hij/zij (a) rechtstreeks of onrechtstreeks eigendom is van of gecontroleerd wordt door een
persoon die onderworpen is aan Sancties, of (b) opgericht is krachtens het recht van een land dat onderworpen is aan
algemene Sancties of uitgebreid is tot het land, of een staatsburger of ingezetene van het genoemde land.
"Groep": de Kredietnemer en elke vennootschap of entiteit die hij op een gegeven moment controleert of waardoor hij
wordt gecontroleerd, in ieder geval, doch niet uitsluitend, als bedoeld in artikel 2:24a en 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.
"Inschrijvingsperiode": de inschrijvingsperiode van de Toezeggingen voor de projectfinanciering voor een bepaald
Project, die begint op de datum die in de Specifieke Kredietvoorwaarden wordt bepaald en eindigt op de Einddatum
Inschrijvingsperiode.
"Kredietgever": betekent voor een bepaalde Lening:
a. de Kredietgever; en
b. vanaf de Ondertekeningsdatum, elke entiteit die op basis van deze Lening in de rechten van een Kredietgever treedt
onder de voorwaarden van artikel 16 (Overdracht van rechten door Kredietgevers),
mits hij niet is opgehouden Partij te zijn overeenkomstig de bepalingen van de Leningsovereenkomst.
"Kredietgevers": betekent de Kredietgever en iedere andere kredietgever die via het Platform een lening hee verstrekt
aan de Kredietnemer voor de financiering van het Project.
"Kredietverzekering": de verzekering voor de hiervoor omschreven "Kredietnemer", indien die onder de Specifieke
Kredietvoorwaarden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 moet worden afgesloten (Kredietverzekering) door de
Kredietnemer bij een verzekeringsmaatschappij met een Standard & Poor rating van tenminste A (of equivalent daarvan bij
vergelijkbare rating agencies), ter dekking van het overlijden en het totale en onomkeerbare verlies aan autonomie van de

betrokken sleutelpersoon, met dien verstande dat de Agent en elke Kredietgever als directe begunstigden moeten worden
aangewezen van de genoemde verzekeringspolis.
"Kredietnemer": de entiteit die voor een bepaalde Lening als zodanig is aangeduid in de Specifieke Kredietvoorwaarden
die erop van toepassing zijn.
"Kredietnemersdossier": betekent de informatie over het Project en de Kredietnemer zoals opgenomen in deel 1 van
bijlage 3 van de Specifieke Kredietvoorwaarden.
"Kredietnemers Serviceovereenkomst": betekent de overeenkomst van opdracht die is aangegaan tussen, o.a. de
Kredietnemer en de Platformbeheerder op basis waarvan de Platformbeheerder o.a. het financieringsverzoek hee
uitgezet op het Platform.
"October": een société par actions simplifiée opgericht onder Frans recht, met statutaire zetel te 94 Rue de la Victoire,
75009 Parijs, Frankrijk, ingeschreven bij het Handelsregister van Parijs onder nummer 804 264 174 of een van haar
dochterondernemingen.
"OctoberRekening": de rekening of portefeuille van e-geld geopend op naam van de gebruiker op het Platform.
"Lening": de lening die door de Kredietgever aan de Kredietnemer ter beschikking wordt gesteld tegen de voorwaarden
van de Leningsovereenkomst, zoals beschreven in Artikel 2 (De Lening) van de Algemene Kredietvoorwaarden.
"Leningsbedrag": de hoofdsom van de Lening die door een bepaalde Kredietgever ter beschikking van de Kredietnemer
wordt gesteld, zoals bepaald in de Specifieke Kredietvoorwaarden.
"Leningsovereenkomst": betekent het geheel van de leningsovereenkomst, de Algemene Kredietvoorwaarden, de
Specifieke Kredietvoorwaarden.
"Leningtype": het type lening zoals bepaald in de Specifieke Kredietvoorwaarden.
"Looptijd": betekent de looptijd van de Lening zoals opgenomen in de Specifieke Kredietvoorwaarden.
"Maximum Borgbedrag": indien een borg wordt gesteld, het bedrag zoals opgenomen in de Specifieke
Kredietvoorwaarden waarvoor de Borg maximaal aansprakelijk kan worden gesteld op grond van de borgstelling (indien
van toepassing).
"NL GAAP": betekent de grondslagen voor financiële verslaggeving in Nederland zoals geldt op basis van titel 9 van Boek 2
Burgerlijk Wetboek, jurisprudentie en de EU richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
"Onbetaald Bedrag": elk opeisbaar bedrag dat nog niet door de Kredietnemer is betaald in het kader van de
Financieringsdocumenten.
"Ondertekeningsdatum": de datum van de ondertekening van de Leningsovereenkomst voor een bepaalde Lening.
"Opgehaalde Totale Leningsbedrag": betekent het totaal van alle Leningsbedragen dat de Platformbeheerder namens de
Kredietnemer voor het Project via het Platform hee opgehaald bij de Kredietgever(s) onder de verschillende
Leningsovereenkomsten.
"Partij": betekent een partij bij de Leningsovereenkomst.
"Platform": het platform voor crowdfunding "OCTOBER" met als URL https://app.october.eu
"Platformbeheerder": hee de betekenis zoals daaraan toegekend in de Specifieke Kredietvoorwaarden.
"Potentiële Beëindigingsgrond": betekent elke situatie of gebeurtenis die, naar mening van de Agent, redelijkerwijs een
Beëindigingsgrond zou kunnen worden.
"Project": het project beschreven in de Specifieke Kredietvoorwaarden.
"Provisie Betaaldienstverlener": hee
Betaaldienstverlener).

de betekenis die daaraan wordt gegeven in Artikel 7.3 (Provisie

"Provisie Platformbeheerder": hee de betekenis die daaraan wordt gegeven in Artikel 7.1 (Provisie Platformbeheerder).

"Provisie Herstructuring": hee de betekenis die daaraan wordt gegeven in Artikel 7.2 (Provisie Herstructuring).
"Rente": het rentepercentage zoals opgenomen in de Specifieke Kredietvoorwaarden voor iedere Renteperiode en is
achteraf verschuldigd is op de laatste dag van de Renteperiode.
"Renteperiode": elke overeenkomstig de bepalingen van Artikel 6 vastgestelde periode (Renteperiodes) voor een bepaalde
Lening en de Specifieke Kredietvoorwaarden die daarop van toepassing zijn en, voor een Onbetaald bedrag, elke
overeenkomstig de bepalingen van Artikel 5.2 vastgestelde periode (Vertragingsrente).
"Sancties": alle toepasselijke economische, financiële of commerciële sancties, wetten, voorschri en, regels of
beperkende maatregelen (met inbegrip van, met het oog op het vermijden van alle dubbelzinnigheid, alle sancties of
maatregelen in verband met een embargo of het bevriezen van tegoeden of economische middelen) die zijn afgekondigd,
beheerd, opgelegd, gehandhaafd of openbaar gemaakt door o.a., maar niet uitsluitend, het Bureau voor de controle op
buitenlandse activa van het Ministerie van Financiën van de Verenigde Staten ( Oﬀice of Foreign Assets Control of the U.S.
Department of the Treasury), het Amerikaans Ministerie van Buitenlandse Zaken (U.S. Department of State) en/of de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en/of de Europese Unie en/of Frankrijk en/of het Britse Ministerie van Financiën
(Her Majesty's Treasury) of elke andere autoriteit die op gebied van sancties bevoegd is.
"Schuldenaar": de Kredietnemer of een eventuele garantieverstrekker onder de Zekerheidsdocumenten.
"Specifieke Kredietvoorwaarden": de Specifieke Kredietvoorwaarden (met inbegrip van de bijlagen, die er een integraal
deel van uitmaken) die op een bepaalde Lening van toepassing en zijn aangehecht aan de Leningsovereenkomst.
"TARGET-dag": elke dag waarop het TARGET2-systeem ( Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express
Transfer ), geautomatiseerd trans-Europees real time bruto-vereﬀeningssysteem dat gebruik maakt van een uniek gedeeld
platform (single shared platform), dat op 19 november 2007 werd gelanceerd en dat open staat voor betalingen in euro.
"Totaal Rentebedrag": het totale bedrag aan rente dat door de Kredietnemer moet worden betaald gedurende de Looptijd
van de lening indien er geen vooruitbetaling of opeising overeenkomstig de voorwaarden van de Leningsovereenkomst
plaatsvindt tot de Afbetalingsdatum. Dit bedrag is vermeld in de Specifieke Kredietvoorwaarden.
"Uitstaande Leningsbedrag": het Leningsbedrag die in het kader van de genoemde Lening ter beschikking van de
Kredietnemer is gesteld en nog niet is terugbetaald (vermeerderd met toepasselijke Rente).
"Toezegging": in het geval van de Kredietgever, het toegezegde Leningsbedrag onder de Lening op de
Ondertekeningsdatum, voor zover deze toezegging tijdens de Inschrijvingsperiode niet is beëindigd of verminderd onder
de in Artikel 3.4 bepaalde voorwaarden (Beëindiging van de Toezegging).
"Vergoeding Vrijwillige Terugbetaling": de vergoeding die aan de Kredietgever en de Platformbeheerder moet worden
betaald in geval van vroegtijdige vrijwillige terugbetaling die wordt vastgesteld door een percentage te nemen, zoals
opgenomen in de Specifieke Kredietvoorwaarden, van het bedrag dat vervroegd wordt terugbetaald.
"Vertragingsrente": de additionele vergoeding die de Kredietnemer verschuldigd is aan de Agent bij overschrijding van
betalingstermijnen onder of in connectie met deze Leningsovereenkomst, waarvan het rentepercentage is vastgelegd in de
Specifieke Kredietvoorwaarden.
"Vrijgavedatum": onder voorbehoud van de voorwaarden van het Financieringsdocument, de derde (3e) Werkdag volgend
op de datum waarop de Platformbeheerder vaststelt dat het bedrag van de op de October Rekening ontvangen middelen
bestemd voor de financiering van het project het Drempelbedrag hee bereikt, zelfs wanneer deze vaststelling ten laatste
op de Einddatum Inschrijvingsperiode plaatsvindt.
"Werkdag": een dag (met uitzondering van een zaterdag of zondag) waarop de banken in Nederland en Frankrijk geopend
zijn en, indien het een dag is waarop een betaling of aankoop in euro moet plaatsvinden, tegelijk een TARGET-dag.
"Zekerheidsdocument": elk document dat betrekking hee op de aan de betrokken Kredietgever verstrekte
Zekerheidsrechten voor de Lening zoals opgenomen in de Specifieke Kredietvoorwaarden die er van toepassing op zijn.
"Zekerheidsrecht": betekent elke goederenrechtelijke zekerheden zoals pand en hypotheek en elke persoonlijke
zekerheid zoals borgtocht en hoofdelijkheid, alsmede andere overeenkomsten met een gelijkwaardig eﬀect.

1.2. Interpretatie

In de Leningsovereenkomst, tenzij anders vermeld:
a. "Bijlage", "Artikel" en "Paragraaf": betekenen (tenzij anders vermeld) een bijlage, artikel of paragraaf van de
Leningsovereenkomst;
b. verwijzingen naar de "Agent", de "Platformbeheerder", de "Kredietnemer", de "Financieringspartij" of
"Kredietgever, omvat de opvolgers, overdragers, rechthebbenden en rechtverkrijgenden;
c. verwijzingen naar de "rechten" of naar de "verplichtingen" van een Partij, zonder verdere specificatie, worden
begrepen als verwijzingen naar de rechten of verplichtingen van die Partij uit hoofde van de Leningsovereenkomst;
d. "maand" wordt begrepen als een periode die begint op een dag van een kalendermaand en eindigt op de
overeenkomstige numerieke dag van de volgende kalendermaand;
e. verwijzingen naar de "Betalingen", die een Partij moet verrichten of ontvangen, zonder andere verduidelijking,
worden begrepen als verwijzingen naar de betalingen die zij krachtens de Leningsovereenkomst moet verrichten of
ontvangen;
f. "Regelgeving" omvat alle regelgeving, wetten (in formele en materiele zin), en/of besluiten, decreten en
verordeningen van nationale of buitenlandse gezaghebbende autoriteiten;
g. de verwijzingen naar een overeenkomst (met inbegrip van de Leningsovereenkomst) of enig ander document
worden begrepen als deze overeenkomst of dit document zoals het eventueel is gewijzigd;
h. een Potentiële Beëindigingsgrond "duurt voort" als deze niet is verholpen of als de personen die er een beroep op
kunnen doen er geen afstand van hebben gedaan van hun rechten en een Beëindigingsgrond "duurt voort" als de
personen die er een beroep op kunnen doen geen afstand van hebben gedaan van hun rechten.

2. DE LENING
2.1 Leningtype
Het Leningtype is gespecificeerd in de Specifieke Kredietvoorwaarden.

2.2 Bedrag van de lening
Onder voorbehoud van de bepalingen van de Leningsovereenkomst verbindt de Kredietgever er zich ertoe het
Leningsbedrag op de Vrijgavedatum aan de Kredietnemer ter beschikking te stellen.

2.3 Doel van de Lening
2.3.1 De Lening is uitsluitend bestemd voor de financiering van het Project van de Kredietnemer, onverminderd de
toepassing van Artikel 7 (Provisies).
2.3.2 Geen enkele Financieringspartij is verplicht toezicht te houden op of te verifiëren of de Kredietnemer de Lening
aanwendt voor het bovenstaande doel.

2.4 Algemene Kredietvoorwaarden en Specifieke Kredietvoorwaarden
2.4.1 De voorwaarden voor de Lening zijn opgenomen in de Algemene Kredietvoorwaarden en de Specifieke
Kredietvoorwaarden.
2.4.2 De Specifieke Kredietvoorwaarden van de Lening definiëren het gefinancierde Project, het bedrag, de duur en de
financiële voorwaarden van deze Lening en de eventuele andere Specifieke Kredietvoorwaarden die op deze Lening van
toepassing zijn. Voor zover van toepassing worden ook de eventuele Zekerheden opgenomen in de Specifieke
Kredietvoorwaarden.
2.4.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Kredietvoorwaarden en de Specifieke Kredietvoorwaarden die de
Leningsovereenkomst uitmaken, prevaleren de bepalingen van de Specifieke Kredietvoorwaarden die op de Lening van
toepassing zijn.

2.5 Rechten en verplichtingen van Kredietgevers van hetzelfde Project

2.5.1 Het project van de Kredietnemer kan worden gefinancierd door meerdere Leningen die zijn afgesloten met
verschillende Kredietgevers, waarbij elk van deze Leningen wordt beheerst door deze Algemene Kredietvoorwaarden en
door de Specifieke Kredietvoorwaarden die specifiek zijn voor het Project en die (behalve het Leningsbedrag) vrijwel
identiek zijn voor elke Kredietgever voor een bepaald Project.
2.5.2 De verplichtingen van elke Kredietgever met betrekking tot de Lening zijn zelfstandige verplichtingen en geenszins
(hoofdelijk) verbonden met de verplichtingen van andere Kredietgevers met betrekking tot hun eigen Leningen, zelfs indien
die Leningen hetzelfde Project hebben gefinancierd en de niet-nakoming door een Kredietgever van zijn verplichtingen uit
hoofde van de op hem van toepassing zijnde Financieringsdocumenten hee geen invloed op de verplichtingen van een
andere Kredietgever van hetzelfde Project uit hoofde van de op hem toepasselijke Financieringsdocumenten.
2.5.3 De rechten van elke Kredietgever uit hoofde van de Financieringsdocumenten die op zijn Lening van toepassing zijn,
zijn gescheiden en onafhankelijk van die van andere Kredietgevers uit hoofde van hun eigen Leningen, zelfs indien die
Leningen hetzelfde Project hebben gefinancierd en elke verplichting van de Kredietnemer aan een Kredietgever uit hoofde
van de op de betreﬀende Lening toepasselijke Financieringsdocumenten is een afzonderlijke en onafhankelijke
verplichting van de Kredietnemer ten opzichte van zijn verplichtingen ten opzichte van de andere Kredietgevers in het
kader van hun eigen Leningen, zelfs indien die leningen hetzelfde Project financieren.
2.5.4 De ontvangen betalingen met betrekking tot de Zekerheidsrechten die zijn verstrekt voor de Leningen die zijn
verstrekt voor de financiering van hetzelfde Project en de van de Kredietnemer ontvangen gedeeltelijke betalingen zullen
echterpari passu enpro rata onder de Financieringspartijen worden verdeeld overeenkomstig de regels omschreven in
Artikelen 14.9 (Zekerheden) en 18.3 (Gedeeltelijke betalingen).

3. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE LENING
3.1 Online zetten van het Project
Het Project wordt niet eerder online gezet op het Platform door de Platformbeheerder dan na het moment waarop, naar
mening en goedbevinden van de Platformbeheerder, de Kredietnemer het Kredietnemersdossier hee verstrekt aan de
Platformbeheerder en de aangeleverde informatie naar mening van de Platformbeheerder volledig is.

3.2 Uitbetaling
Indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan dan zal de Kredietgever de Lening aan de Kredietnemer op de
Vrijgavedatum ter beschikking stellen door middel van één enkele betaling via een overschrijving op de bankrekening van
de Kredietnemer (die de Kredietnemer bij de kredietaanvraag hee doorgegeven aan de Platformbeheerder):
a. De opschortende voorwaarden zoals opgenomen in Artikel 3.3 (Opschortende Voorwaarden) zijn vervuld; en
b. De Toezegging is niet beëindigd op basis van de voorwaarden zoals opgenomen in Artikel 3.4 (Beëindiging van de
Toezegging).

3.3 Opschortende voorwaarden
3.3.1 De vrijgave van het Leningsbedrag onder iedere Leningsovereenkomst aan de Kredietnemer overeenkomstig Artikel
3.2 (Uitbetaling) gebeurt alleen indien op de Vrijgavedatum aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. de vaststelling door de Platformbeheerder dat het Drempelbedrag is bereikt;
b. de Betaaldienstverlener hee van de Kredietnemer een rechtsgeldig ondertekende incasso volmacht ontvangen
zoals bedoeld in artikel 12.2.6 (Automatische afschrijving);
c. de Kredietnemer voldoet aan al haar verplichtingen onder de Financieringsdocumenten;
d. het Kredietnemersdossier is, naar het oordeel van de Platformbeheerder, volledig en naar behoren door de
Kredietaanvrager aangeleverd (waarmee aan de voorwaarde voor plaatsing op het Platform is voldaan);
e. op de Vrijgavedatum is geen sprake van een (potentiële) tekortkoming of (potentiële) wanbetaling onder enig
Financieringsdocument of dat het verstrekken van de middelen door de Platformbeheerder een dergelijke
tekortkoming of wanbetaling tot gevolg zou kunnen hebben; en
f. op de Vrijgavedatum zijn de herhaalde verklaringen van de Kredietnemer overeenkomstig de bepalingen van de
Algemene Kredietvoorwaarden in alle materiële opzichten juist.

3.3.2 Alle opschortende voorwaarden die in dit Artikel 3.3 zijn vermeld, zijn opgenomen in het exclusieve belang van alle
Financieringspartijen.

3.4 Beëindiging van de Toezegging
3.4.1 De Kredietgever hee het recht om zich rechtstreeks vanaf zijn interface op het Platform terug te trekken en zijn
Toezegging te beëindigen tot 24 uur na het tijdstip van Toezegging.
3.4.2 Indien de Platformbeheerder de Agent en de Kredietnemers mededeelt dat het Drempelbedrag voor het Project niet
is bereikt dan wordt op het moment van die mededeling de Toezegging onmiddellijk beëindigd.
3.4.3 Elke beëindiging van de Toezegging zal definitief zijn.

4. TERUGBETALING EN BEËINDIGING VAN DE LENING
4.1 Normale terugbetaling
4.1.1 De Kredietnemer zal op iedere Betalingsdatum de betalingsverplichtingen onder de Lening gedurende de gehele
Looptijd en voldoen conform de Specifieke Kredietvoorwaarden. Een indicatief tijdschema is opgenomen in de bijlage bij
de Specifieke Kredietvoorwaarden.
4.1.2 Het aantal en het bedrag van elke afbetaling (behalve de eerste afbetaling) zijn vermeld in de Specifieke
Kredietvoorwaarden.

4.2 Vervroegde terugbetaling
4.2.1 Vrijwillige vervroegde terugbetaling
a. De Kredietnemer kan, na een voorafgaande schri elijke kennisgeving, met inachtneming van een periode van ten
minste twintig (20) dagen voor de gewenste terugbetaling, aan de Agent het Uitstaande Leningsbedrag (of een
gedeelte daarvan) voor de Afbetalingsdatum terugbetalen;
b. Elke vrijwillige vervroegde terugbetaling van het Uitstaande Leningsbedrag gee aanleiding tot de betaling van een
vergoeding als bedoeld in artikel 9.1 (Vergoeding voor vrijwillige vervroegde aflossing);
c. De vrijwillige vervroegde terugbetaling van het Uitstaande Leningsbedrag kan gedeeltelijk zijn.
4.2.2 Verplichte vervroegde terugbetaling
4.2.2.1 Verplichte vervroegde terugbetaling in geval van betaling van schadeloosstellingen uit hoofde van de
Kredietverzekering
Indien de Specifieke Kredietvoorwaarden in een Kredietverzekering voorzien, moet elke betaling van schadeloosstellingen
rechtstreeks aan de Agent in het kader van de Kredietverzekering en in overeenstemming met de bepalingen van de
Kredietverzekering, worden toegewezen aan de gedeeltelijke verplichte vervroegde terugbetaling van het Uitstaande
Leningsbedrag, op de eerste Betalingsdatum volgend op de ontvangst van dergelijke schadeloosstellingen, tot maximaal
het bedrag van de genoemde schadeloosstellingen, verminderd met een bedrag dat overeenkomt met een derde van de
aldus betaalde schadeloosstellingen met als doel om de fiscale lasten te betalen die voor Kredietnemer ontstaan door
deze schadeloosstellingen (de "Hergebruikte Bedragen"). De Hergebruikte Bedragen zullen aan de Kredietnemer worden
terugbetaald op verzoek van de Kredietnemer aan de Agent, uiterlijk op 30 juni van het boekjaar volgend op het boekjaar
waarin dergelijke verzekeringsvergoedingen werden betaald. Na het verstrijken van de voornoemde termijn worden de
vergoedingen die op grond van dit lid niet aan de Kredietnemer zijn betaald, toegerekend aan de gedeeltelijke verplichte
vervroegde terugbetaling van het Uitstaande Leningsbedrag op de eerste Betalingsdatum na afloop van deze termijn.
4.2.2.2 Verplichte vervroegde aflossing bij Beëindigingsgrond
Op het moment dat zich een Beëindigingsgrond voordoet dan is de Kredietgever (of namens de Kredietgever, de Agent)
bevoegd om per direct en zonder verdere ingebrekestelling, het gehele Uitstaande Leningsbedrag (vermeerderd met

eventuele rente en kosten op grond van de Financieringsdocumentatie) alsmede andere verplichtingen onder de
Leningsovereenkomst opeisbaar te maken door het doen van een schri elijke kennisgeving.

4.3 Voorwaarden voor terugbetaling en beëindiging
4.3.1 Elke kennisgeving van beëindiging of vervroegde betaling door een partij overeenkomstig dit Artikel 4 (Terugbetaling
en beëindiging van de Lening) is onherroepelijk en vermeldt, tenzij in de Leningsovereenkomst anders is bepaald, de datum
of data van terugbetaling of beëindiging en ook het terugbetaalde bedrag.
4.3.2 Elk bedrag dat overeenkomstig dit Artikel 4 (Terugbetaling en beëindiging van de Lening) vervroegd is terugbetaald,
mag in geen geval opnieuw worden gebruikt.
4.3.3 Elke terugbetaling in het kader van de Leningsovereenkomst (vrijwillig of verplicht, normaal of vervroegd,
gedeeltelijk of volledig) gaat samen met de lopende en vervallen rente en alle andere kosten en uitgaven die uit hoofde van
de Leningsovereenkomst verschuldigd zijn, maar gee geen aanleiding tot betaling van enige schadevergoeding (behalve,
in het geval van vrijwillige vervroegde terugbetaling, onder de voorwaarden van paragraaf (b) van Artikel 4.2.1 (Vrijwillige
vervroegde terugbetaling)).
4.3.4 Indien de terugbetaling een deel van de Lening betre dan worden looptijd en betalingstermijnen van de Lening in
overleg tussen de Agent en de Kredietnemer aangepast. De Platformbeheerder zal naar aanleiding van een gedeeltelijke
terugbetaling binnen redelijke termijn een bijgewerkt betalingssschema beschikbaar maken.
4.3.5 Zodra dit mogelijk is nadat de Agent een kennisgeving hee ontvangen in overeenstemming met de bepalingen van
dit Artikel 4 (Terugbetaling en beëindiging van de Lening), zal de Agent een kopie hiervan doorsturen naar de betrokken
Kredietnemer of, in voorkomend geval, naar de betrokken Kredietgever.

5. RENTE
5.1 Berekening en betaling van rente
5.1.1 De rente die van toepassing is op het Uitstaande Leningsbedrag voor elke Renteperiode is de Rente.
5.1.2 De rente die in het kader van de lening is verschuldigd, moet worden betaald op elke Betalingsdatum en in
overeenstemming met de regels zoals vastgelegd in de Leningsovereenkomst (meer bepaald Artikel 18 (Betaling) en 23.3
(Telling van dagen)).

5.2 Vertragingsrente
5.2.1 Indien de Kredietnemer een krachtens een van de Financieringsdocumenten verschuldigd bedrag niet op de
vervaldag betaalt, zal dit bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, binnen de wettelijk toegestane
grenzen, rente dragen over de periode tussen de vervaldag en het einde van de maand waarin de daadwerkelijke betaling
van de Kredietnemer (zowel voor als na een eventuele uitspraak) plaatsvindt tegen het tarief van Vertragingsrente. De
Vertragingsrente is dagelijks opeisbaar.
5.2.2 De opgebouwde en vervallen rente op basis van Artikel 5.2 (Vertragingsrente) worden door de Agent berekend.
5.2.3 De inning van Vertragingsrente als bedoeld in dit Artikel 5.2 (Vertragingsrente) vormt op geen enkele wijze een
toekenning van betalingstermijnen of een afstand van enig recht van de Financiële Partijen onder de
Leningsovereenkomst.
5.2.4 De Vertragingsrente is verschuldigd overeenkomstig de regels die zijn vastgelegd in de Leningsovereenkomst (met
name de Artikelen 18 (Betaling) en 23.3 (Telling van dagen)).

5.3 Kapitalisatie
Zonder afbreuk te doen aan de afdwingbaarheid ervan op elk moment, wordt de rente die door de Kredietnemer
gedurende een volledig jaar vanaf de vervaldag verschuldigd blij , telkens vermeerderd met de Vertragingsrente.

6. RENTEPERIODES

6.1 Een Renteperiode is een periode die begint op een Betalingsdatum (behalve de eerste Renteperiode, die begint op de
Vrijgavedatum) en eindigt op de volgende Betalingsdatum.
6.2 Elke Renteperiode begint op de laatste dag (inbegrepen) van de vorige Renteperiode (behalve de eerste Renteperiode,
die begint op de Vrijgavedatum) en eindigt op de laatste dag (exclusief) van de betreﬀende Renteperiode, met dien
verstande (i) dat indien die dag geen Werkdag is, deze Renteperiode eindigt op de volgende Werkdag, tenzij deze resulteert
in uitstel tot de volgende kalendermaand, in welk geval deze Renteperiode eindigt op de voorgaande Werkdag en (ii)
dezelfde dag geen rente kan opleveren voor twee (2) Renteperioden.
6.3 Geen enkele Renteperiode kan eindigen na de Afbetalingsdatum.

7. PROVISIES
De Kredietnemer kan betaalde provisies niet terugvorderen.

7.1. Provisie Platformbeheerder
7.1.1 In ruil voor de diensten die de Platformbeheerder tijdens de Inschrijvingsperiode hee uitgevoerd in verband met de
verwerking van het dossier van de Kredietnemer tijdens de Inschrijvingsperiode (nader uiteengezet in de Kredietnemers
Serviceovereenkomst), is de Kredietnemer aan de Platformbeheerder een eenmalige vergoeding verschuldigd zoals
vastgelegd in de Specifieke Kredietvoorwaarden (de "Provisie Platformbeheerder"). De Provisie Platformbeheerder dient
als volgt te worden betaald:
a. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden uiteengezet in Artikel 3.3 (Opschortende voorwaarden), dan zal de
Provisie Platformbeheerder door de Betaaldienstverlener worden ingehouden op de Opgehaalde Totale
Leningsbedrag en worden voldaan aan de Platformbeheerder; of
b. indien niet uiterlijk op de Einddatum Inschrijvingsperiode aan de voorwaarden voor uitbetaling, zoals opgenomen
in Artikel 3.3 (Opschortende voorwaarden), wordt voldaan, binnen drie (3) Werkdagen na de datum van de factuur
die de Platformbeheerder na de Einddatum Inschrijvingsperiode bij de Kredietaanvrager zal indienen.

7.2 Provisie Herstructuring
7.2.1 Als vergoeding voor de opdrachten die door de Agent worden uitgevoerd in verband met een wijziging van de
voorwaarden van de Financieringsdocumenten, zal de Kredietnemer aan de Agent een eenmalige provisie betalen zoals
vastgesteld in de Specifieke Kredietvoorwaarden
(de "Provisie Herstructuring").
7.2.2 Deze provisie is verschuldigd en betaalbaar door de Kredietnemer aan de Agent op vertoon van een factuur. De
Kredietnemer kan betaalde provisies niet terugvorderen.

7.3. Provisie Betaaldienstverlener
7.3.1 Als vergoeding voor de opdrachten uitgevoerd door de Betaaldienstverlener voor het beheer van de financiële
stromen op het Platform in verband met het Project betaalt de Kredietnemer aan de Betaaldienstverlener een
maandelijkse variabele vergoeding zoals vastgesteld in de Specifieke Kredietvoorwaarden (de "Provisie
Betaaldienstverlener").
7.3.2 Deze provisie zal achterstallig verschuldigd zijn en automatisch op elke Betalingsdatum door de Betaaldienstverlener
worden afgetrokken van de bankrekening van de Kredietnemer. De Kredietnemer kan betaalde provisies niet
terugvorderen.

8. BELASTINGEN
8.1. Belasting toegevoegde waarde
Betalingen die door een Partij aan een Financieringspartij moeten worden gedaan in het kader van de
Financieringsdocumenten worden geacht exclusief BTW te zijn. Indien op een dienst die door een Financiële Partij aan een
andere Partij wordt verleend in het kader van de Financieringsdocumenten BTW is verschuldigd, betaalt deze laatste aan

de FInancieringspartij een bedrag dat gelijk is aan de verschuldigde BTW, naast en gelijktijdig met het verschuldigde
bedrag.

8.2 Belasting
a. Partijen komen overeen dat iedere betaling door een Schuldenaar in het kader van de Financieringsdocumenten
wordt verricht zonder enige a rek of inhouding van Belasting, behalve voor zover dit wettelijk is vereist;
b. Indien een a rek of inhouding wettelijk is vereist, zal het bedrag dat de Schuldenaar verschuldigd is worden
verhoogd tot een bedrag dat (na a rek of inhouding van de Belasting) resulteert in een bedrag voor de ontvanger
gelijk aan de betaling die verschuldigd zou zijn als er geen a rek of inhouding zou zijn geweest;
c. Zodra de Kredietnemer zich bewust wordt van de verplichting van een Schuldenaar om Belasting in te houden of af
te dragen of van een wijziging in het tarief of de grondslag van een Belasting, zal deze de Agent hiervan op de
hoogte brengen. Evenzo zal een Kredietgever de Agent op de hoogte brengen zodra hij op de hoogte is van een
Belasting die van toepassing is op een betaling waarop hij recht hee . Na ontvangst van dergelijke informatie door
een Kredietgever, zal de Agent de Kredietnemer en de betrokken Schuldenaar hiervan op de hoogte brengen;
d. De Schuldenaar draagt elke Belasting die in a rek komt op, of ingehouden wordt van, een betaling in het kader van
de Financieringsdocumenten af aan de bevoegde Belastingautoriteit, binnen de wettelijke termijnen en binnen de
grenzen van de wettelijke minimumvereisten;
e. Uiterlijk dertig (30) dagen nadat de Schuldenaar een Belasting hee afgetrokken of ingehouden en het
desbetreﬀende bedrag aan de bevoegde Belastingautoriteit hee betaald, zendt hij de Agent namens de betrokken
Financieringspartij bewijsstukken toe waaruit deze laatste redelijkerwijs kan concluderen dat de Belasting is
betaald of, in voorkomend geval, dat de desbetreﬀende betaling naar behoren aan de bevoegde Belastingautoriteit
is voldaan.

9. VERGOEDINGEN
9.1 Vergoeding voor vrijwillig vervroegde terugbetaling
9.1.1 In geval van vrijwillig vervroegde betaling als bedoeld in Artikel 4.2.1 (Vrijwillig vervroegde terugbetaling), betaalt de
Kredietnemer:
a. aan de betrokken Kredietgever de Vergoeding Vrijwillige Terugbetaling voor de Kredietgever; en
b. aan de Platformbeheerder de Vergoeding Vrijwillige Terugbetaling voor de Platformbeheerder.
9.1.2 Deze vergoedingen zijn verschuldigd op de datum van vrijwillige vervroegde terugbetaling van (deel van) de Lening
door de Kredietnemer.
9.1.3 De Kredietnemer kan de betaalde Vergoeding Vrijwillige Terugbetaling niet terugvorderen.

9.2 Andere vergoedingen
9.2.1 De Kredietnemer zal, binnen dertig (30) dagen na het verzoek van de Agent, elke Financieringspartij
schadeloosstellen voor alle kosten, verliezen of verplichtingen die voortvloeien uit:
a. het zich voordoen van een Beëindigingsgrond;
b. het ophalen van de gelden die nodig zijn om de lening te financieren indien de lening uiteindelijk niet ter
beschikking wordt gesteld aan de Kredietnemer, omdat niet aan de voorwaarden van de Kredietovereenkomst
wordt voldaan (voor zover dit niet aan een Financieringspartij te wijten is); of
c. het feit dat de lening geheel of gedeeltelijk niet vroegtijdig is terugbetaald conform de kennisgeving voor
vervroegde afbetaling die de Kredietnemer aan de Agent hee verzonden.
9.2.2 Specifiek in het geval van een Beëindigingsgrond zal de Kredietnemer aan de Agent een Forfaitaire
Incassovergoeding betalen in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de Specifieke
Kredietvoorwaarden.

10. KOSTEN EN UITGAVEN

10.1 De Kredietnemer zal iedere betaling van hoofdsom, rente, provisie en/of bijbehorende kosten doen zonder inhouding
van heﬀingen, belastingen, verrekening, of inhoudingen van welke aard dan ook, heden of toekomst, ongeacht de wijze
van herstel, tenzij de Kredietnemer wettelijk verplicht is om inhoudingen te doen. Indien de Kredietnemer gehouden is om
een inhouding te doen, dan zal het bedrag dat de Kredietnemer worden verhoogd tot een bedrag dat de Financieringspartij
zou hebben ontvangen indien er geen inhouding zou zijn gedaan.
10.2 De Kredietnemer moet in ieder geval, na redelijk verzoek, aan de Agent de volgende kosten voldoen:
a. alle heﬀingen, registraties en andere soortgelijke rechten of belastingen waaraan de Financieringsdocumenten
onderworpen zouden zijn;
b. alle redelijke kosten en uitgaven (inclusief kosten van adviseurs) die zijn gemaakt bij het onderhandelen over, het
voorbereiden, afdrukken en ondertekenen van de Financieringsdocumenten;
c. alle redelijke kosten en uitgaven (inclusief kosten van adviseurs) in verband met de tenuitvoerlegging van de
Financieringsdocumenten; en/of
d. alle redelijke kosten en uitgaven (inclusief kosten van adviseurs) in verband met rechtsvorderingen tot behoud of
handhaving van hun rechten uit hoofde van de Financieringsdocumenten.
10.3 De Kredietnemer zal de Agent, na redelijk verzoek, zo spoedig mogelijk schadeloosstellen voor alle kosten, verliezen
of aansprakelijkheden die door de Agent worden opgelopen bij de redelijke uitvoering van zijn taken.
10.4 Indien de Kredietnemer verzoekt om een goedkeuring, wijziging, ontheﬀing of overeenkomst in het kader van de
Financieringsdocumenten, vergoedt de Kredietnemer de Financieringspartijen alle kosten (inclusief kosten van adviseurs)
die redelijkerwijs zijn gemaakt om te reageren op, te evalueren, en te onderhandelen om aan een dergelijk verzoek te
voldoen.

11. VERKLARINGEN
11.1 Verklaringen
Op de Ondertekeningsdatum legt de Kredietnemer ten behoeve van elke Financieringspartij de onderstaande verklaringen
af.

11.2 Oprichting en bevoegdheid
a. De Kredietnemer is rechtsgeldig opgericht, naar behoren geregistreerd en statutair gevestigd in het land waarin de
Kredietnemer is opgericht;
b. De Kredietnemer is de volledige eigenaar van zijn activa en hee de capaciteit om zijn activiteiten voort te zetten
zoals hij momenteel actief is;
c. De bedrijfsactiviteiten van de Kredietnemer zijn beperkt tot de activiteiten die zijn opgenomen in de Specifieke
Kredietvoorwaarden;
d. De Kredietnemer is bevoegd de Financieringsdocumenten aan te gaan en de daaruit voortvloeiende verplichtingen
na te komen; het aangaan en uitvoeren van de rechten en verplichtingen onder de Financieringsdocumenten dient
het belang van de vennootschap en valt binnen de statutaire doelomschrijving van de Kredietnemer.

11.3 Bindende kracht
De verplichtingen van de Kredietnemer uit hoofde van de Financieringsdocumenten zijn geldig, bindend en rechtens
afdwingbaar.

11.4 Geen strijd met andere documenten of regelgeving
De uitvoering van de Financieringsdocumenten en de nakoming van de daaruit voor de Kredietnemer voortvloeiende
verplichtingen zijn, nu of in de toekomst, niet in strijd met:
a. toepasselijke Regelgeving;

b. haar statuten, reglementen of gelijkwaardige documenten; of
c. enige overeenkomst die de Kredietnemer is aangegaan of die haar activa bindt of met een bepaling in een
dergelijke overeenkomst waarvan de schending een Belangrijk Nadelig Eﬀect zou hebben.

11.5 Goedkeuring en vertegenwoordiging
a. De bevoegde vennootschapsorganen van de Kredietnemer hebben het aangaan van de Financieringsdocumenten
voor zover nodig goedgekeurd;
b. De persoon of personen die deze Financieringsdocumenten namens de Kredietnemer ondertekenen zijn daartoe
bevoegd.

11.6 Geldigheid en ontvankelijkheid als bewijs
De Kredietnemer hee alle noodzakelijke en/of wenselijke Autorisaties verkregen (en deze zijn nog steeds van kracht) voor:
a. Het ondertekenen, uitvoeren van verplichtingen en uitoefenen van rechten onder de Financieringsdocumenten
waar de Kredietgever partij bij is; en
b. Het aanvaarden van de Financieringsdocumenten als bewijs voor rechtbanken in het land waar de Kredietnemer
gevestigd is.

11.7 Insolventieprocedures
Geen enkele procedure met als doel de liquidatie, ontbinding, faillissement, surseance van betaling, bescherming (met
inbegrip van versnelde vrijwaring en versnelde financiële vrijwaring), het openen van een bemiddelingsprocedure of de
benoeming van een gevolmachtigdead hoc (of een gelijkwaardige procedure in een rechtbank die bevoegd is, met inbegrip
van een beslagleggingsprocedure zoals genoemd in Artikel 14.6 (Verlies van beschikking over goederen) met betrekking tot
de Kredietnemer gaande is of, voor zover haar bekend, op handen.

11.8 Registratie- en zegelrechten
Het recht van het land van de statutaire zetel van de Kredietnemer schrij niet voor dat de Financieringsdocumenten bij
een rechtbank of autoriteit worden gedeponeerd, geregistreerd of gepubliceerd, noch dat een zegelrecht, registratierecht
of soortgelijke heﬀing wordt geheven met betrekking tot Financieringsdocumenten of met betrekking tot de daarin
bedoelde transacties, behoudens de registratie van Zekerheidsrechten voor zover noodzakelijk is voor de rechtsgeldige
vestiging daarvan (bijv. inschrijving van een hypotheekrecht in het kadaster of registratie van een pandrecht bij de
belastingdienst).

11.9 Geen (Potentiële) Beëindigingsgronden
Er zal zich geen (Potentiële) Beëindigingsgrond voordoen als gevolg van het aangaan van Financieringsdocumentatie of
het verstrekken van de Lening.

11.10 Nauwkeurigheid van informatie en documenten
a. Alle informatie, waaronder het Kredietnemersdossier, die door de Kredietnemer aan de Financieringspartijen is
verstrekt in verband met de Financieringsdocumenten was in materiële opzichten correct, nauwkeurig, volledig en
actueel en niet misleidend op de dag waarop deze informatie werd verstrekt (of, indien van toepassing, de datum
waarop deze werd verstuurd);
b. De Kredietnemer hee geen informatie achtergehouden die, indien deze openbaar zou zijn gemaakt, de informatie
zoals omschreven in (a) hierboven, onjuist of misleidend zou maken;
c. Er hee zich sinds de verstrekking van de informatie, zoals omschreven in (a) hierboven (met uitzondering van de
boekhouding zoals omschreven in Artikel 11.10 (Boekhouding)), en tot op de dag van de Ondertekeningsdatum
geen omissie, gebeurtenis of omstandigheid voorgedaan waardoor de verstrekte informatie niet langer correct is of
waardoor de verstrekte informatie misleidend of onvolledig zou zijn.

11.11 Boekhouding

a. De Oorspronkelijke Jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van en consistente toepassing van NL GAAP;
b. De Oorspronkelijke Jaarstukken geven een getrouw beeld van (i) de financiële positie van de Kredietnemer, (ii) de
grootte en samenstelling van het vermogen van de Kredietnemer, en (iii) het resultaat van de Kredietnemer voor het
boekjaar waarop zij betrekking hebben;
c. Sinds datum van de Oorspronkelijke Jaarstukken hee zich geen enkele gebeurtenis voorgedaan die een Belangrijk
Nadelig Eﬀect hee of waarschijnlijk zal hebben; en
d. De Kredietnemer zal ervoor zorgdragen dat alle jaarstukken na de datum van de Oorspronkelijke Jaarstukken zijn
opgesteld met inachtneming van en consistente toepassing van NL GAAP.

11.12 Pari passu
De betalingsverplichtingen onder de Financieringsdocumentatie hebben tenminste een gelijke rang (pari passu) met alle
vorderingen van zijn andere concurrente- en niet-achtergestelde schuldeisers, met uitzondering van bevoorrechte
vorderingen uit hoofde van de bepalingen van de wet.

11.13 Geschillen
Er zijn geen gerechtelijke, arbitrale of administratieve procedures ingeleid en, voor zover bij Kredietnemer bekend, zullen
tegen Kredietnemer waarschijnlijk geen gerechtelijke, arbitrale of administratieve procedures worden aangespannen voor
een rechtbank, scheidsgerecht of autoriteit waarvan de uitkomst, indien deze ongunstig zou blijken te zijn, een Belangrijk
Nadelig Eﬀect zou kunnen hebben.

11.14 Sancties - Bestrijding van witwassen, corruptie en terrorisme
a. Bestrijding van witwassen, corruptie en terrorisme
Noch de Kredietnemer, noch, naar beste weten van de Kredietnemer, een van zijn bestuurders of functionarissen is
betrokken (geweest) bij enige activiteit of hee zich schuldig gemaakt aan enige activiteit of hee enige handeling
verricht die in strijd kan zijn met wetten of voorschri en met betrekking tot de bestrijding van witwassen, corruptie
of terrorisme die van kracht zijn in een bevoegd rechtsgebied. Bovendien hee de Kredietnemer alle nodige
maatregelen genomen en handhaa hij alle nodige maatregelen, met inbegrip van de vaststelling en uitvoering van
passende procedures en beleidslijnen om overtreding van dergelijke wetten, voorschri en en regels te voorkomen.
b. Sancties
Noch de Kredietnemer, noch, naar beste weten van de Kredietnemer, een van zijn respectieve bestuurders of
functionarissen, is een Gesanctioneerd Persoon of is eigendom van of gecontroleerd door een Gesanctioneerd
Persoon.
c. Veroordelingen
Noch de Kredietnemer, noch, naar beste weten van de Kredietnemer, een van zijn respectieve bestuurders of
functionarissen is of zal worden onderworpen aan een sanctie opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse
rechtbank, noch hee hij of zij feiten begaan die een geldelijke sanctie of vrijheidsbeneming tot gevolg hebben of
zullen hebben, met name wegens omkoping, witwassen van geld of financiering van terrorisme.

11.15 Zekerhedenvrije activa
De Kredietnemer hee de Agent geïnformeerd over alle bestaande Zekerheden en zal geen verdere Zekerheden
verstrekken aan derden zonder voorafgaande toestemming van de Agent.

11.16 Verzekering
De Kredietnemer is tegen marktconforme risico's afdoende verzekerd tegen risico's met een marktconforme
dekkingswaarde bij een of meer gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen.

11.17 Belastingen, heﬀingen en aanslagen

a. Belastingen, heﬀingen of aanslagen (sociale of andere bijdragen) die door de Kredietnemer zijn aangemeld of
gedeclareerd, zijn daadwerkelijk betaald binnen de door de bevoegde autoriteit vastgestelde termijnen,
overeenkomstig de toepasselijke fiscale of sociale voorschri en, tenzij zij te goeder trouw worden aangevochten;
b. Tegen de Kredietnemer zijn geen vorderingen van de bevoegde belastingautoriteiten aanhangig (met uitzondering
van te goeder trouw betwiste vorderingen).

11.18 Voorschri en inzake participatieve financiering
De accumulatie van uitstaande financieringsbedragen in de vorm van participatieve en project gerelateerde financiering,
hetzij via het platform, hetzij via een ander participatief financieringsplatform, zal niet hoger zijn dan het in de
toepasselijke regelgeving vastgestelde maximumbedrag.

11.19 Risicobeoordeling
a. De Kredietnemer is zich bewust van de risico's die voortvloeien uit de afsluiting van de Financieringsdocumenten,
met name het risico van overmatige schuldenlast. In dit verband garandeert de Kredietnemer de financiële partijen
dat hij zorgvuldig zijn financieringsbehoe en en terugbetalingscapaciteit hee vastgesteld;
b. De Kredietnemer erkent dat hij als enige verantwoordelijk is voor het onafhankelijk en voor eigen rekening
analyseren van de risico's verbonden aan het afsluiten van de lening, zonder dat de Agent of de Platformbeheerder,
die geen advies verstrekken, op enigerlei wijze aansprakelijk zijn.

11.20 Herhaling van verklaringen
Bovenstaande verklaringen worden geacht herhaald te zijn op de datum van dispositie en op de eerste dag van elke
Renteperiode, met dien verstande dat het ontbreken van enige tegenstrijdige kennisgeving door de Kredietnemer een
impliciete bevestiging vormt dat dergelijke verklaringen in alle opzichten juist zijn.

12. VERPLICHTINGEN VAN KREDIETNEMER
Vanaf de Ondertekeningsdatum en tot alle bedragen (in hoofdsom, rente, provisies en eventuele vergoedingen) die de
Kredietnemer aan de Financieringspartijen verschuldigd is ter uitvoering van de Financieringsdocumenten, volledig zijn
voldaan, verbindt de Kredietnemer zich tot nakoming van de verplichtingen die zijn opgenomen in dit Artikel 12 jegens de
Financieringspartijen.

12.1 Informatieverplichtingen
12.1.1 Jaarstukken en rapportages
De Kredietnemer verbindt zich ertoe om de Agent, zodra deze beschikbaar zijn en uiterlijk binnen honderdtachtig (180)
dagen na de afsluiting van elk boekjaar, een door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de Kredietnemer
gewaarmerkte kopie te doen toekomen van de jaarrekening van de Kredietnemer (bestaande uit een de balans en de
winsten- verliesrekening met toelichting) (of, in voorkomend geval, van de geconsolideerde jaarrekening), gewaarmerkt
door en voorzien van verslagen van de externe accountants, (indien van toepassing).
12.1.2 Informatie: diversen
De Kredietnemer stemt ermee in om zo spoedig mogelijk aan de Agent te verstrekken:
a. nadat de Agent hierom hee verzocht alle aan haar crediteuren en aandeelhouders verstrekte documenten;
b. nadat zij daarvan kennis hee genomen, gedetailleerde informatie over alle gerechtelijke, arbitrale of
administratieve procedures die tegen de Kredietnemer zijn ingesteld, in gang of op handen zijn;
c. nadat de Agent hierom hee verzocht alle andere informatie met betrekking tot de financiële situatie (waaronder
kwartaal rapportages en/of management rapportages), activiteiten of handelingen van de Kredietnemer; en
d. alle relevante informatie met betrekking tot enige voorgenomen belangrijke wijziging in de eigendomsstructuur
van het aandelenkapitaal van de Kredietnemer.

12.1.3 Melding van een (Potentiële) Beëindigingsgrond
a. De Kredietnemer zal de Agent, zo spoedig mogelijk na het bekend worden ervan, op de hoogte brengen dat er een
(Potentiële) Beëindigingsgrond hee plaatsgevonden en de Agent tevens informeren over alle stappen die
genomen zijn om dit te verhelpen;
b. De Kredietnemer zal de Agent zo spoedig mogelijk na een verzoek van deze een verklaring van een gevolmachtigde
vertegenwoordiger of statutair bestuurder verstrekken waaruit blijkt dat er geen (Potentiële) Beëindigingsgrond
bestaat of voortduurt of, indien er een (Potentiële) Beëindigingsgrond voortduurt, de aard ervan en de stappen die
zijn genomen om deze te verhelpen.
12.1.4 Belangrijk Nadelig Eﬀect
De Kredietnemer verbindt zich ertoe de Agent onverwijld op de hoogte te stellen van elk feit of elke gebeurtenis die een
Belangrijk Nadelig Eﬀect kan hebben.
12.1.5 Delen van informatie
Iedere Financieringspartij mag de informatie die zij (direct of indirect) van de Kredietnemer hee ontvangen in verband
met deze Leningsovereenkomst delen met iedere Financieringspartij bij het Project (of hun rechtsopvolgers) en iedere
Financieringspartij is gerechtigd de informatie te delen met haar adviseurs (bijvoorbeeld juridisch en of financiële
adviseurs) en al haar werknemers.

12.2 Andere verplichtingen
12.2.1 Exclusiviteit en voorwaarden van het Platform
De Kredietnemer verbindt zich ertoe:
a. geen (additionele) financiering voor het Project aan te trekken via een ander Nederlands of buitenlands
crowdfunding financieringsplatform;
b. om te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van het Platform beschikbaar op www.october.eu/cguoctober, en de
gebruiksvoorwaarden van betalingsdiensten en e-gelddiensten op www.october.eu/cgupsp.
12.2.2 Machtigingen
De Kredietnemer verbindt zich ertoe om alle machtigingen, volmachten, toestemming en en/of (interne) goedkeuringen te
verkrijgen, na te leven en al het nodige te doen om ze van kracht te laten blijven, waar die vereist zijn door de toepasselijke
regelgeving om haar in staat te stellen haar verplichtingen uit hoofde van de Financieringsdocumenten na te komen of om
de wettigheid, geldigheid, afdwingbaarheid en/of toelaatbaarheid als bewijs van de Financieringsdocumenten te
waarborgen, en om zo spoedig mogelijk na een verzoek van de Agent een (gewaarmerkte) kopie van een dergelijk
document te verstrekken.
12.2.3 Naleving van Regelgeving
De Kredietnemer verbindt zich ertoe alle toepasselijke Regelgeving na te leven zodra de niet-naleving ervan haar vermogen
om haar verplichtingen uit hoofde van de Financieringsdocumenten na te komen aanzienlijk zal aantasten.
12.2.4 Wijziging van activiteit, statuten of verplaatsing statutaire zetel
a. De Kredietnemer verbindt zich ertoe de Agent op de hoogte te stellen van elke wijziging in haar vennootschappelijk
doel, rechtsvorm of de aard van haar activiteiten, zoals deze bestaan op de Ondertekeningsdatum;
b. De Kredietnemer verbindt zich ertoe zijn statutaire zetel te behouden in de staat waar deze zich bevindt op de
Ondertekeningsdatum.
12.2.5 Doel van de lening

De Kredietnemer is verplicht om de Lening volledig te gebruiken overeenkomstig het doel van de Lening, zoals aangegeven
in Artikel 2.3 (Doel van de Lening).
12.2.6 Automatische afschrijving
a. De Kredietnemer dient de Betaaldienstverlener een machtiging (in de vorm zoals verstrekt door de Agent of
Platformbeheerder) te geven om alle bedragen die de Kredietnemer krachtens de Financieringsdocumenten
verschuldigd is (automatisch) af te schrijven van de aangewezen bankrekening van de Kredietnemer;
b. Indien de Kredietnemer de bankrekening waarvan de afschrijvingen worden gedaan wil wijzigen, dan moet de
Kredietnemer de Betaaldienstverlener uiterlijk tien (10) dagen voor een Betaaldatum een nieuwe rechtsgeldige
machtiging verlenen voor de nieuwe bankrekening.
12.2.7 Sancties
De Kredietnemer zal in het kader van de Lening ter beschikking gestelde bedragen nooit, direct of indirect, aanwenden om
een Gesanctioneerde Persoon te financieren.

13 KREDIETVERZEKERING
a. Indien de Specifieke Kredietvoorwaarden daarin voorzien, verbindt de Kredietnemer zich ertoe om op de datum
van ondertekening van de Leningsovereenkomst en uiterlijk op de Vrijgavedatum, een Kredietverzekering aan te
gaan, het contract van kracht te laten blijven en de bijbehorende premies te betalen;
b. De Kredietnemer verbindt zich ertoe de Agent uiterlijk binnen de in paragraaf (a) hierboven vermelde termijn een
door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de Kredietnemer voor eensluidend gewaarmerkt afschri te doen
toekomen:
i. van de Kredietverzekering; en
ii. van elk document waaruit blijkt dat de Agent en de Kredietgevers rechtstreekse begunstigden zijn van de
Kredietverzekering.
c. De Kredietnemer verbindt zich ertoe de Agent jaarlijks, binnen tien (10) Werkdagen na het verzoek van de Agent, elk
document te verstrekken waaruit blijkt dat de premies met betrekking tot de Leningenverzekering naar behoren
zijn betaald;
d. In het geval dat de betrokken sleutelpersoon die is aangewezen in de Kredietverzekering om welke reden dan ook
zijn taken binnen de Kredietnemer zal stopzetten om welke reden dan ook, verbindt de Kredietnemer zich ertoe om
de Kredietverzekering af te sluiten op zijn of haar respectievelijke vervanging binnen drie (3) maanden na de
indiensttreding van zijn of haar vervanging en om aan de Agent, bij het onderschrijven van de Kredietverzekering,
een kopie hiervan te verstrekken, door een gemachtigde vertegenwoordiger van de Kredietnemer, naar behoren
ondertekend, vergezeld van een bewijs van de instemming van de betrokken vervanging met de genoemde
verzekering.

14 BEËINDIGINGSGRONDEN
De volgende gebeurtenissen vormen zelfstandig of in samenhang een Beëindigingsgrond.

14.1 Betalingsachterstand
De Kredietnemer komt zijn betalingsverplichtingen onder de Financieringsdocumenten niet na op de dag waarop deze
betaling krachtens de Financieringsdocumentatie opeisbaar is, tenzij de niet-betaling het gevolg is van een administratieve
of technische fout en de betaling plaatsvindt binnen twee (2) Werkdagen nadat de vordering opeisbaar werd.

14.2 Niet-naleving van de verplichtingen krachtens de Financieringsdocumenten
Niet-naleving door de Kredietnemer van een van zijn verplichtingen onder de Financieringsdocumenten (met uitzondering
van de in Artikel 14.1. (Betalingsachterstand) bedoelde verplichtingen).

14.3 Onjuiste verklaring of informatie

Een verklaring, informatie of opgave van of namens de Kredietnemer, in de Financieringsdocumenten of in andere door de
Kredietnemer (of namens en ten behoeve van de Kredietnemer) verstrekte documenten in of met betrekking tot de
Financieringsdocumenten, is, in materiële opzichten, (geheel of gedeeltelijk) onjuist, onvolledig of gee een verkeerde
voorstelling van zaken op het moment waarop deze wordt gegeven of op de datum waarop deze geacht wordt te zijn
herhaald.

14.4 Tekortkomingen onder andere overeenkomsten
Indien de Kredietnemer, of een persoon binnen de Groep,:
a. in gebreke is met de betaling onder een Financiële Verplichting of indien een einde komt aan een verleend uitstel
voor het doen van een dergelijke betaling; of
b. tekortschiet onder een Financiële Verplichting waardoor deze opgeëist kan worden.

14.5 Insolventie
a. Indien faillissement, surseance of uitstel van betaling wordt aangevraagd door de Kredietnemer zelf of door
anderen;
b. Indien de Kredietnemer in onderhandeling treedt met zijn crediteuren om een akkoord buiten faillissement te
bereiken;
c. Indien de Kredietnemer failliet is verklaard of indien surseance is verleend aan de Kredietnemer;
d. Indien de Kredietnemer om toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling vraagt;
e. Indien zich soortgelijke situatie als hierboven omschreven met vergelijkbare gevolgen zich voordoet in een ander
land dan Nederland; of
f. Indien zijn schulden anderszins in een toestand verkeerd waardoor hij niet in staat is zijn schulden te betalen (of de
verwachting is dat hij dit niet meer kan), wanneer deze opeisbaar zijn, de betaling van zijn schulden opschort of,
wegens lopende of verwachte financiële moeilijkheden, met een of meer van zijn crediteuren in onderhandeling
treedt met het oog op het bereiken van een buitengerechtelijk akkoord over zijn schulden.

14.6 Verlies van beschikking over goederen
Indien de Kredietnemer de beschikking verliest over zijn goederen, anders dan door een gebeurtenis opgenomen in Artikel
14.5 (Insolventie), ten gevolge van:
a. een conservatoir of executoriaal beslag op alle of op een belangrijk gedeelte van de goederen van de Kredietnemer,
tenzij een conservatoir beslag binnen tien (10) Werkdagen wordt opgeheven; of
b. een belangrijk gedeelte van de goederen van de Kredietnemer worden overgedragen (zonder voorafgaande
schri elijke toestemming van de Agent), in zekerheid gegeven, onteigend, gaan teniet of zijn zwaar beschadigd.

14.7 Ontbreken ongekwalificeerde goedkeurende controleverklaring
Indien de jaarrekeningen van de Kredietnemer worden gecontroleerd door een accountant en deze accountant weigert een
ongekwalificeerde goedkeurende controleverklaring af te geven (anders dan kwalificaties die van zuiver technische aard
zijn en/of geen materiele mate van invloed zijn op de getrouwheid van de jaarrekening.

14.8 Onderbreking of stillegging van activiteiten
Elke onderbreking of stillegging van de uitoefening van het bedrijf of beroep van de Kredietnemer, geheel of gedeeltelijk
(waaronder begrepen het materieel wijzigen van het bedrijf of beroep).

14.9 Zekerheden
Indien de Specifieke Kredietvoorwaarden voorzien in de verplichting tot het stellen van Zekerheden:
a. Een Zekerheidsrecht dat door de Financieringsdocumenten is goedgekeurd, is niet overeenkomstig de bepalingen
en op de datum vereist in de Specifieke Kredietvoorwaarden opgericht of eﬀectief en wordt niet vervangen door

een gelijkwaardig Zekerheidsrecht (ter voldoening van de Agent) binnen vijf (5) Werkdagen vanaf de datum waarop
een dergelijk Zekerheidsrecht had moeten worden opgericht of van kracht zou moeten worden; of
b. Een door de Financieringsdocumenten goedgekeurd Zekerheidsrecht is niet langer geldig of vormt niet langer een
Zekerheidsrecht van rang zoals bepaald in het toepasselijke Zekerheidsdocument, na te zijn verleend of gesloten of
om welke reden dan ook te zijn overgedragen als een geldige verbintenis van de opdrachtgever van het
Zekerheidsrecht of, in voorkomend geval, van een andere partij bij dit document, geheel of gedeeltelijk, of een
Zekerheidsdocument of een door de Financieringsdocumenten gewaarborgd Zekerheidsrecht is of wordt geheel of
gedeeltelijk illegaal is, niet van toepassing, niet-afdwingbaar, ongeldig, of betwist door een partij of derde partij en
wordt niet vervangen door gelijkwaardig Zekerheidsrecht (naar tevredenheid van de Agent) binnen vijf (5)
Werkdagen vanaf de datum waarop de Kredietnemer op de hoogte is van deze onwettigheid, ongeldigheid,
nietigheid of niet-afdwingbaarheid.

14.10 Juridische Procedures
De (dreigende) betrokkenheid van (het management van) de Kredietnemer (of een vennootschap binnen de Groep) in een
juridische procedures (bijv. gerechtelijke, arbitrale of bestuursrechtelijke procedures) voor zover de uitkomst van een
dergelijke procedure redelijkerwijs een Belangrijk Nadelig Eﬀect zouden kunnen hebben op de Kredietnemer.

14.11 Belangrijk Nadelig Eﬀect
Het zich voordoen van een gebeurtenis of feit (anders dan de hierboven genoemde) met een Belangrijk Nadelig Eﬀect.

14.12 Wijziging van zeggenschap, structuur of organisatie
De volgende gebeurtenissen of handelingen (of voornemens of besluiten daartoe) vormen, zonder voorafgaande
schri elijke toestemming van de Kredietgever, een Beëindigingsgrond:
a. Wijziging van de statuten of reglementen van de Kredietnemer, voor zover de wijziging een belangrijke wijziging in
de bedrijfsvoering, de positie van de Kredietgever of in de financiële verhoudingen van de Kredietnemer tot gevolg
hee ;
b. Inkoop van eigen aandelen of vermindering van het kapitaal;
c. Wijzigen van de rechtsvorm van de Kredietnemer;
d. Het verplaatsen van de zetel van de Kredietnemer;
e. Het doorvoeren van een herstructurering of de onderneming splitsen, afsplitsen, fuseren, ontbinden of liquideren;
f. Het overnemen van een andere vennootschap of andere onderneming danwel een deelneming nemen in een
andere onderneming of vennootschap;
g. Het verkopen van een belangrijk deel van de onderneming of een belangrijk deel van de goederen van de
onderneming; of
h. De wijziging van de directe of indirecte (feitelijke) zeggenschap over de Kredietnemer of haar management.

14.13 Gevolgen van een (Potentiële) Beëindigingsgrond
a. De Agent zal de Kredietgevers informeren indien zich een (Potentiële) Beëindigingsgrond voordoet (en over alle
stappen die genomen zijn om dit te verhelpen) onder de voorwaarden zoals uiteengezet in Artikel 21 (Verspreiding
van informatie);
b. Op het moment dat zich een Beëindigingsgrond voordoet dan wordt het Uitstaande Leningsbedrag, plus
opgebouwde en opgelopen rente en eventuele opeisbare bedragen krachtens de Financieringsdocumenten
onmiddellijk opeisbaar zonder enige aanmaning of ingebrekestelling. Daarnaast staat het de Kredietgever vrij om
gebruik te maken van alle rechten en mogelijkheden die zij hee onder de Financieringsdocumenten.

15. WIJZIGING VAN DE KREDIETNEMER
De Kredietnemer mag zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Financieringsdocumenten niet (geheel of
gedeeltelijk) overdragen (op wat voor wijze dan ook) zonder de voorafgaande schri elijke toestemming van elke
Kredietgever van hetzelfde Project, de Agent en de Platformbeheerder.

16. OVERDRACHT VAN RECHTEN DOOR KREDIETGEVERS
16.1 Het is een Financieringspartij niet toegestaan om zonder toestemming van de Agent, zijn rechten uit hoofde van deze
Leningsovereenkomst en/of andere Financieringsdocumenten geheel of gedeeltelijk over te dragen. De Agent mag,
handelend naar eigen inzicht, een dergelijke toestemming alleen geven indien de overdracht wordt gedaan:
a. met als doel de (collectieve) incasso van vorderingen;
b. herstructuringsdoeleinden indien de overdragende Partij een beleggingsinstelling is onder beheer van de Agent;
en/of
c. indien een dergelijke overdracht is toegestaan onder: (i) nieuwe toepasselijke wetgeving en/of (ii) een ontheﬀing of
een vergunning van de Platformbeheerder.
16.2 Voor zover nodig geven de overige Partijen, anders dan de Agent, hierbij bij voorbaat toestemming voor een dergelijke
overdracht.
16.3 Het is Kredietgever niet toegestaan om vorderingen onder deze Leningsovereenkomst te verpanden of anderszins te
bezwaren met Zekerheidsrechten zonder voorafgaande toestemming van de Agent. Voor zover nodig geven de overige
partijen bij deze Leningsovereenkomst, anders dan de Agent, hierbij bij voorbaat toestemming voor een verpanding of
bezwaring van rechten door een Kredietgever.

17. DE AGENT EN DE PLATFORMBEHEERDER
17.1 Benoeming van Agent
17.1.1 Iedere Kredietgever:
a. benoemt de Agent als haar agent voor de duur van de Leningsovereenkomst en voor de doeleinden van de
Financieringsdocumenten en Zekerheidsdocumenten; en
b. machtigt hierbij onherroepelijk de Agent, met recht van substitutie, om exclusief de rechten, bevoegdheden en
discretionaire bevoegdheden van de Kredietgever uit te oefenen voor zover die uitdrukkelijk aan de Agent zijn
voorbehouden in het kader van de Financieringsdocumenten en Zekerheidsdocumenten;
c. gee hierbij, voor zover het stellen van een Borg overeengekomen is, de last aan de Platformbeheerder, met recht
van substitutie, om in het belang van de Kredietgever, voor en namens de Kredietgever, een
borgstellingsovereenkomst aan te gaan met de Borg waarvan, verdere details staan opgenomen in Artikel 4
(Aanvullende Afspraken) van de Specifieke Kredietvoorwaarden; en
d. verstrekt alle rechten, voorrechten en bijkomende volmachten aan de Agent die nodig zijn in verband met
bovenstaande.
17.1.2 Geen enkele bepaling van de Leningsovereenkomst verleent de Agent de kwaliteit vantrustee of fiduciair.
17.1.3 Iedere Partij machtigt hierbij de Agent, voor het verrichten van rechtshandelingen die verband houden met de
Financieringsdocumenten, ook indien de Agent wederpartij is bij die rechtshandeling (in de zin van artikel 3:68 Burgerlijk
Wetboek).
17.1.4 Iedere Kredietgever gaat ermee akkoord dat het aangaan van de borgstellingen door de Platformbeheerder (in de
zin van artikel 17.1.1.c hierboven) een rechtshandeling is die voldoende nauwkeurig vastststaat zodat artikel 7:414 en
artikel 7:417 BW geen beletstel vormen, en dat voor zover noodzakelijk de Platformbeheerder wederpartij kan zijn en kan
optreden als lasthebber voor de Borg.

17.2 Rollen van de Agent
17.2.1 Technische en administratieve taken
Met uitzondering van de in Artikel 17.2.2 (Incassomaatregelen) beschreven incasso-opdracht (Mogelijke en gerechtelijke
incasso's), zijn de taken van de Agent uit hoofde van de Financieringsdocumenten uitsluitend van technische en
administratieve aard.

17.2.2 Incassomaatregelen
a. Indien de Kredietnemer tekortschiet met het doen van een betaling krachtens een Financieringsdocument, zal de
Agent, binnen de mogelijkheden van de Financieringsdocumenten en Regelgeving, zorgen (of laten zorgen) namens
de Kredietgever (en andere Kredietgevers van hetzelfde Project behandeldpari passu met de Kredietgever) voor de
minnelijke of gerechtelijke invordering van de Lening en zal voor dit doel de handelingen uitvoeren die nodig zijn
om de lening te incasseren en (waar van toepassing) de Zekerheidsrechten uit te winnen;
b. Voor elke handeling die de Agent in dit verband verricht specificeert de Agent zijn bevoegdheid om op te treden in
naam en voor rekening van de Kredietgevers met betrekking tot hetzelfde Project en de rechten van de
Kredietgevers tegen de Kredietnemer, in het bijzonder indienen van vorderingen in het kader van een
insolventieprocedure of de aanvraag van een insolventieprocedure van de Kredietnemer;
c. Op verzoek van de Agent zullen de Kredietgevers uit hoofde van hetzelfde Project elke volmacht of elke bijzondere
bevoegdheid verlenen die nodig is voor de terugbetaling van de Lening, in het bijzonder voor het instellen van een
gerechtelijke procedure tegen de Kredietnemer namens de Kredietgever(s);
d. De Agent mag alle akten, documenten en contracten met betrekking tot de Leningen die het Project hebben
gefinancierd en alle informatie die ze bevatten gebruiken voor de acties die nodig zijn voor de invordering van de
Lening, binnen de grenzen van de vertrouwelijkheidsclausules die daarin kunnen worden bedongen en de
dwingende wettelijke en reglementaire bepalingen;
e. De Agent hee het recht, in het kader van zijn mandaat om de Lening te innen, om in naam en voor rekening van de
Kredietgever te heronderhandelen en alle handelingen te aanvaarden die nodig zijn voor een dergelijke
heronderhandeling, op voorwaarde dat dergelijke heronderhandeling, naar het oordeel van de Agent, de inning zal
versnellen of verbeteren of elke verslechtering of verlies van de nominale waarde van de Lening zal voorkomen, op
voorwaarde dat de Kredietgevers vooraf over dergelijke voorstellen worden ingelicht;
f. Als onderdeel van deze vorderingsmaatregelen en mogelijke heronderhandelingen zal de Agent ervoor zorgen dat
hij altijd zal handelen in wat hij in het belang acht van alle Kredietgevers van het Project van de Kredietnemer,
gezamenlijk genomen enpari passu in rechten, wat de Kredietgever uitdrukkelijk aanvaardt;
g. De Agent verklaart en garandeert de Kredietgever dat hij op de datum van ondertekening alle formaliteiten hee
vervuld die krachtens de toepasselijke regelgeving vereist zijn om geldig te kunnen overgaan tot de minnelijke
invordering van schulden namens anderen. De Agent verbindt zich ertoe om tijdens de duur van zijn
incassomandaat in het kader van de Lening de nodige formaliteiten en machtigingen in stand te houden die hem in
staat stellen de activiteit van minnelijke incasso namens derden uit te voeren in overeenstemming met de in het
betrokken rechtsgebied geldende reglementen;
h. Geen enkele Kredietgever hee het recht om zelfstandig over te gaan tot minnelijke of gerechtelijke invordering van
de Lening, anders dan via de Agent.

17.3 Delegatie, ontslag, vervanging en opvolging van de Agent
17.3.1 De Agent kan, onder eigen verantwoordelijkheid, alle of een deel van zijn taken delegeren aan een gespecialiseerd
bedrijf van derden (waaronder de Platformbeheerder).
17.3.2 De Agent kan, na kennisgeving aan de Kredietgevers en de Kredietnemer, ontslag nemen en zichzelf vervangen door
een derde partij.
17.3.3 De a redende Agent houdt op eigen kosten alle documenten en boeken ter beschikking van zijn opvolger en
verleent hem de bijstand die hij redelijkerwijs kan vragen voor de uitoefening van zijn functie als Agent in het kader van de
Financieringsdocumenten.
17.3.4 Het ontslag van de Agent wordt pas van kracht na de benoeming van zijn opvolger.
17.3.5 Vanaf de benoeming van zijn opvolger zal de a redende Agent ontheven worden van elke verplichting uit hoofde
van de Financieringsdocumenten, maar kan hij zich nog steeds beroepen op de bepalingen van dit Artikel 17 (De Agent en
de Platformbeheerder). De wederzijdse rechten en verplichtingen tussen zijn opvolger en elk van de andere Partijen zijn
identiek aan die welke zouden hebben bestaan indien de opvolger van de Agent op de Ondertekeningsdatum partij was
geweest.

17.4 Rollen van de Platformbeheerder

17.4.1 De Platformbeheerder ontvangt en beheert alle communicatie tussen Partijen op basis van de aanwijzing
opgenomen in Artikel 22 (Kennisgevingen en Communicatie). De Platformbeheerder zal er naar eigen inzicht voor zorgen
dat berichten, mededelingen, vragen en/of verzoeken bij de juiste Partij (dat kan ook de Platformbeheerder zelf zijn)
terecht komt.
17.4.2 De Platformbeheerder zal daarnaast alle taken uitoefenen die de Agent aan haar delegeert en waarmee de
Platformbeheerder hee ingestemd.

17.5 Verantwoordelijkheid van de Agent en de Platformbeheerder
17.5.1 Noch de Agent noch de Platformbeheerder is verantwoordelijk voor (i) de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid
van de door de Kredietnemer ontvangen informatie in verband met (of met betrekking tot) de Financieringsdocumenten of
(ii) de geldigheid of afdwingbaarheid van de Financieringsdocumenten of enige andere daarmee verband houdende
handeling of document.
17.5.2 Noch de Agent noch de Platformbeheerder is verplicht te bepalen of aan een Financieringspartij verstrekte of te
verstrekken informatie niet-openbare informatie is waarvan het gebruik of de overdracht kan worden gereguleerd of
verboden door enige regelgeving die van toepassing is op handel met voorkennis of enige andere gelijkwaardige
regelgeving.
17.5.3 De Agent en de Platformbeheerder geven geen enkel advies aan de Kredietnemer of de Kredietgever en geven geen
enkele garantie met betrekking tot de kredietwaardigheid van de Kredietnemer en hun aansprakelijkheid kan niet als
zodanig worden gezocht.
17.5.4 De Agent of Platformbeheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld (inclusief zijn aansprakelijkheid voor schuld
of enige andere reden) voor handelingen verricht door hem onder of in verband met een Financieringsdocument, behalve
in geval van grove nalatigheid of fraude en, voor elk van hen, tot een maximumbedrag dat overeenkomt met de vergoeding
die hij sinds de Ondertekeningsdatum hee ontvangen.

17.6 Risicoanalyse door Kredietgevers
Onverminderd de aansprakelijkheid van de Kredietnemer voor alle informatie of documenten die in het kader van de
Financieringsdocumenten worden verstrekt, verklaart en bevestigt elke Kredietgever aan de Agent:
a. dat haar besluit om partij te worden bij de Leningsovereenkomst en andere Financieringsdocumenten op basis van
haar eigen oordeel is genomen;
b. met eigen middelen en onafhankelijk haar eigen kredietanalyse en beoordeling van de financiële situatie, de
activiteiten en de solvabiliteit van de Kredietnemer, de structuur van de geplande operatie en de
financieringsstructuur waarop de Leningsovereenkomst van toepassing is, te hebben uitgevoerd;
c. dat zij zelf een onafhankelijke analyse hee uitgevoerd van de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de
Financieringsdocumenten en alle andere besluiten of documenten die daarmee verband houden, alsmede van de
rechten en rechtsmiddelen waarover zij in het kader van de financieringsdocumenten beschikt; en
d. dat de Agent of Platformbeheerder niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de informatie en documenten
die hij verzendt of doorgee aan de Kredietgever.

18. BETALING
18.1 Betalingen via de Betaaldienstverlener
Op elke datum waarop de Kredietnemer of een Kredietgever krachtens een Financieringsdocument een bedrag moet
betalen, stelt de Kredietnemer of de betrokken Kredietgever dit bedrag (tenzij in een Financieringsdocument anders is
bepaald) ter beschikking van de Financieringspartijen via de Betaaldienstverlener op het tijdstip en op de vervaldag van de
betrokken betaling, overeenkomstig de op de plaats van betaling geldende gebruiken.

18.2 Uitbetalingen via de Betaaldienstverlener
De Betaaldienstverlener is verantwoordelijk voor het beheer van de betalingsstromen door de Partijen. Zij is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de verdeling van de stromen onder de voorwaarden van de Leningsovereenkomst

(in het bijzonder Artikel 18.3 (Gedeeltelijke betalingen)) op basis van de berekeningen gemaakt door de Agent.

18.3 Gedeeltelijke betalingen
18.3.1 Indien de Kredietnemer minder betaalt dan de verschuldigde bedragen, wordt het aldus ontvangen bedrag
toegewezen aan de betalingsverplichtingen van de Kredietnemer in de volgende volgorde:
a. pari passu tussen de verschillende projecten van de Kredietnemer; daarna
b. met betrekking tot hetzelfde Project,pari passu tussen (i) de Agent (exclusief de Provisie Herstructuring die
rechtstreeks door de Kredietnemer verschuldigd is overeenkomstig Artikel 7.2 (Provisie Herstructuring)) (ii) October
en (iii) alle Kredietgevers die het Project hebben gefinancierd; en vervolgens
c. met betrekking tot het deel van de ontvangsten dat aan elk van de Leningverstekkers krachtens de
Financieringsdocumenten toekomt: (i) ten eerste, ter betaling van de vergoedingen, provisies en
schadeloosstellingen verschuldigd aan dergelijke Kredietgever, dan (ii) ten tweede, als betaling van het bedrag van
Vertragingsrente verschuldigd aan dergelijke Kredietgever, dan (iii) ten derde, als betaling van het bedrag van de
Rente verschuldigd aan dergelijke Kredietgever, dan (iv) ten vierde, als betaling van het bedrag van de hoofdsom
verschuldigd aan dergelijke Kredietgever, en dan (v) ten vijfde, als betaling van alle andere aan de Kredietgever
verschuldigde bedragen.
18.3.2 Deze distributieregels hebben voorrang op elke toerekening van betaling door de Kredietnemer.

18.4 Verbod op compensatie door de Kredietnemer
Tenzij anders is overeengekomen worden alle betalingen die door de Kredietnemer in het kader van de
Financieringsdocumenten moeten worden verricht, berekend zonder rekening te houden met eventuele compensaties die
de Kredietnemer niet kan maken.

18.5 Betaling op Werkdagen
a. Elke betaling die verschuldigd wordt op een andere dag dan een Werkdag dient te geschieden op de eerstvolgende
Werkdag van dezelfde maand; bij ontbreken van een volgende Werkdag wordt de betaling opeisbaar op de daaraan
voorafgaande Werkdag;
b. Onverminderd het bepaalde in Artikel 5.2 (Vertragingsrente), indien de vervaldatum van een hoofdsom of een nietbetaald bedrag krachtens de Leningsovereenkomst wordt verlengd, zal dit bedrag gedurende de
verlengingsperiode rente dragen tegen de op de oorspronkelijke vervaldag geldende rente.

19. COMPENSATIE
In een (Potentieel) Geval van Wanbetaling kan elke Financieringspartij elk door de Kredietnemer aan Financieringspartij
verschuldigd bedrag krachtens de Financieringsdocumenten verrekenen met elk bedrag dat door die Financieringspartij
aan de Kredietnemer verschuldigd is, ongeacht de plaats van betaling, het bijkantoor dat de rekening houdt of de valuta
waarin deze bedragen luiden. Indien dergelijke bedragen in verschillende valuta's luiden, kan de betrokken
Financieringspartij, met het oog op verrekening, het ene bedrag in de valuta van de andere omrekenen, mits dit geschiedt
tegen een marktkoers en in overeenstemming met haar gebruikelijke methoden.

20. AFSTAND VAN RECHT KREDIETNEMER
De Kredietnemer doet hierbij afstand van enige rechten die de Kredietnemer zou hebben om te vernietigen, ontbinden of
haar verplichtingen op te schorten, waaronder, doch niet uitsluitend de rechten die zijn neergelegd in artikelen 6:52, 6:228,
6:262(1) en 6:265(1) van het Burgerlijk Wetboek, welke afstand van recht hierbij is geaccepteerd door elke
Financieringspartij.

21. VERSPREIDING VAN INFORMATIE
21.1 Alle informatie die in het kader van de Financieringsdocumenten aan de Kredietgevers wordt verstrekt, wordt
gepubliceerd en beschikbaar gesteld op de website van het Platform.

21.2 De Kredietnemer zal kunnen voldoen aan zijn verplichting om informatie in het kader van de
Financieringsdocumenten te verstrekken aan de Agent en de Kredietgevers door deze informatie beschikbaar te stellen op
de website van het Platform.
21.3 De Kredietnemer gee toestemming aan de Financieringspartijen om met derden (zoals bijvoorbeeld een rating
agency of accountant) informatie uit te wisselen die de Kredietnemer hee verstrekt aan de Financieringspartijen voor
zover deze informatie wordt gedeeld ten behoeven van het verifiëren of vaststellen van de kredietwaardigheid en/of
financiële positie van de Kredietnemer.

22. KENNISGEVINGEN EN COMMUNICATIE
22.1 Iedere Partij stemt ermee in dat alle communicatie met betrekking tot de Financieringsdocumentatie verloopt via de
Platformbeheerder. Partijen, met uitzondering van de Platformbeheerder zelf, dienen derhalve alle communicatie (bijv.
vragen, mededelingen en/of verzoeken) te richten aan de Platformbeheerder (voor contactgegevens zie Artikel 22.4) en
gaan ermee akkoord dat de Platformbeheerder namens hun de berichten in ontvangst neemt.
22.2 Met inachtneming van Artikel 22.1 dient elke kennisgeving, mededeling of verzoek krachtens de Leningsovereenkomst
te geschieden per aangetekende brief met bericht van ontvangst, per e-mail, persoonlijke overhandiging of via de website
van het Platform.
22.3 Elke schri elijke mededeling of document dat door een persoon in het kader van de Financieringsdocumenten aan
een andere persoon is toegezonden of betreﬀende hem/haar wordt verzonden, wordt alleen geacht eﬀectief te zijn:
a. voor een overhandiging in persoon, op de dag van overhandiging; of
b. voor een elektronisch bericht verzonden via de website van het Platform, vanaf de archivering van het
elektronische bericht op de betreﬀende interface;
c. voor elektronische communicatie, na ontvangst van de bevestiging van ontvangst van de e-mail; of
d. voor een brief, zodra deze is afgeleverd op het juiste adres of vijf (5) Werkdagen na verzending, in een enveloppe
met het juiste adres en indien gespecificeerd in dit Artikel 22 (Kennisgevingen en Communicatie) gericht aan de
juiste persoon en/of afdeling.
22.4 Elke mededeling of verzoek moet worden gedaan en elk document dat moet worden afgeleverd aan of door een van
de Partijen ter uitvoering van de Leningsovereenkomst, moet worden gedaan of afgeleverd op het volgende adres:
OCTOBERNEDERLAND B.V.
Adres: Weesperstraat 61-105
Postcode: 1018 VN Amsterdam
E-mail: mijnkrediet@october.eu
22.5 De Agent is ten alle tijden bevoegd om met een schri elijke kennisgeving aan alle Partijen de instemming als
genoemd in Artikel 22.1 geheel of gedeeltelijk in te trekken, ten gevolge waarvan de Partijen, afhankelijk van de inhoud van
de kennisgeving van de Agent, hun communicatie moeten richten aan een andere partij dan de Platformbeheerder.
22.6 Voor andere mededelingen en berichten dan in voornoemde bepaling genoemd, is er geen sprake van een
woonplaatskeuze door enige Partij. Dit betekent dat onder andere exploten (bijv. een dagvaarding) aan een Partij niet
kunnen worden betekend aan de Platformbeheerder.

23. BEREKENINGEN EN CERTIFICATEN
23.1 Rekeningen
In elke juridische of arbitrale procedure betreﬀende een Financieringsdocument worden de boekingen die door een
Financieringspartij in haar rekeningen worden gedaan, beschouwd als bewijsprima facie van de feiten waarop zij
betrekking hebben.

23.2 Certificaten en berekeningen

Elke verklaring of vaststelling door een Kredietgever van een percentage of bedrag met betrekking tot een
Financieringsdocument vormt, tenzij er sprake is van een kennelijke fout, onweerlegbaar bewijs van de feiten waarop het
betrekking hee .

23.3 Telling van dagen
Eventuele rente, provisies of kosten die uit hoofde van een Financieringsdocument verschuldigd zijn worden berekend op
basis van het aantal dagen dat daadwerkelijk is verstreken na afloop van de toepasselijke renteperiode en een jaar van
driehonderd vijfenzestig (365) dagen.

24. WIJZIGINGEN EN AFSTAND VAN RECHTEN
24.1 Behoudens de bijzondere eisen voor de gevallen opgenomen in Artikel 24.4 hieronder, kan er afstand van een recht
worden gedaan of een wijziging worden doorgevoerd in de Financieringsdocumentatie met schri elijke toestemming van
de Agent en de Kredietnemer. Deze wijziging of verklaring van afstand zal dan bindend voor alle partijen bij deze
Leningsovereenkomst.
24.2 De Agent mag, in naam van en voor rekening van een Financieringspartij, elke wijziging of verklaring van afstand doen
die is toegestaan krachtens dit Artikel 24 (Wijzigingen en afstand van rechten).
24.3 Indien een Financieringspartij nalaat nakoming te eisen of verzuimt om een recht uit te oefenen, dan mag dit niet
worden opgevat als een afstand of verlies van het recht om nakoming te eisen of dit bepaalde recht uit te oefenen.
24.4 Voor elke wijziging of afstand van recht met betrekking tot:
a. wijzigingen in de terugbetalingsvoorwaarden van de Lening;
b. de verlenging van de Afbetalingsdatum van een in het kader van de Financieringsdocumenten verschuldigd bedrag;
c. de vermindering van alle verschuldigde bedragen in hoofdsom, rente, provisies of kosten krachtens
Financieringsdocumenten;
d. de verhoging of verlenging van een Toezegging;
e. de identiteit van de Kredietnemer;
f. Artikel 2.5 (Rechten en verplichtingen van Kredietgevers van hetzelfde Project), Artikel 16 (Overdracht van rechten
door Kredietgevers) of dit Artikel 24 (Wijzigingen en afstand van rechten),
is de voorafgaande schri elijke toestemming van de meerderheid van de Kredietgevers vereist.
24.5 Elke wijziging of afstand van rechten en verplichtingen van de Agent vereist de schri elijke toestemming van de Agent,
al naar gelang het geval.

25. VERTROUWELIJKHEID
25.1 Elke Financieringspartij verbindt zich ertoe alle informatie, van welke aard ook, die zij in het kader van de Lening en
de Financieringsdocumenten voor de duur van de Leningsovereenkomst ontvangt, als strikt vertrouwelijk te behandelen.
25.2 Bovenstaande bepaling sluit niet uit dat een Financieringspartij informatie kan verstrekken:
a. die vereist zou zijn door een administratieve of gerechtelijke autoriteit op grond van een dwingende wettelijke en
bestuursrechtelijke bepaling die op haar van toepassing is, met dien verstande dat in een dergelijk geval deze
Financieringspartij wordt gespecificeerd;
b. aan elke persoon die op grond van de wet of beroepsstatus onderworpen is aan het beroepsgeheim (met name
haar externe accountants of haar juridisch advies);
c. die nodig is voor het behoud, de erkenning, de verdediging of de tenuitvoerlegging van zijn of haar rechten in
gerechtelijke, buitengerechtelijke of andere gerechtelijke procedures;
d. die openbaar wordt geacht op grond van zijn publicatie op het Platform, met dien verstande dat de communicatie
met de Agent via het Platform strikt vertrouwelijk is;
e. die anders openbaar zou zijn geworden dan in strijd met dit Artikel door die Financieringspartij; of

f. die nodig zou zijn in geval van een verandering van Kredietgever overeenkomstig artikel 16 (Overdracht van rechten
door Kredietgevers).

26. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
26.1 De Leningsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
26.2 Alle geschillen die ontstaan in verband met, of voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden beslecht door de
bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

