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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET BONDEX / Beurspro 

PLATFORM 
 
 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES  

  

1.1        Algemene Voorwaarden  

 

Deze algemene voorwaarden die gelden voor het gebruik van het Bondex / Beurspro platform.  

  

1.2       Beurspro  

 

De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Public Trading Online B.V., die de certificaten uitgeeft (Handelend 

onder de naam Beurspro).  

  

1.3       Gebruiker  

 

De (rechts)persoon die gebruik maakt van het Platform en een account heeft, met inbegrip van de certificaathouder.  

  

1.4       Informatie Memorandum  

 

Het Informatie Memorandum ter zake de aanbieding van de certificaten die beschikbaar is op 

https://invest.beurspro.nl/ 

  

1.5       Investering  

 

De investering die de Certificaathouder doet door het aankopen / verkopen van certificaten via het Platform.  

  

1.6       Certificaat  

 

De door Beurspro uitgegeven certificaten.  

  

1.7        Certificaathouder 

 

De (rechts)persoon die de Certificaten houdt en alle toepasselijke overeenkomsten en voorwaarden (waaronder de  

administratievoorwaarden van de stichting administratiekantoor B.P., de Algemene Voorwaarden, de akte van uitgifte 

voor iedere certificaathouder, alsmede alle overigene documenten zoals genoemd in artikel 5.1 sub b van deze 

Algemene Voorwaarden) heeft aanvaard.   

  

1.8       Certificaat 

 

Het Certificaat dat Beurspro uitgeeft via het Platform.  

  

1.12      Platform  

 

De website https://invest.beurspro.nl/  (Beurspro Platform) die eigendom is van Beurspro, draait op de techniek van 

Bondex i.o., via welke alle handelingen omtrent de Certificaten verlopen.  

  

1.13      Register  

 

Het register waarin de Certificaathouders bepaalde aan hem/haar gerelateerde gegevens worden opgenomen.  

https://invest.beurspro.nl/
https://invest.beurspro.nl/
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ARTIKEL 2 – DE VOORWAARDEN WAARAAN DE GEBRUIKER MOET VOLDOEN  

  

2.1   Voorwaarden aan Gebruikers  

 

Beurspro  stelt de volgende voorwaarden aan de Gebruikers:  

 

a. Gebruikers kunnen natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn.  

b. Gebruikers in de vorm van natuurlijk persoon moeten minimaal 18 jaar oud zijn.  

c. Gebruikers moeten handelingsbekwaam zijn, zij mogen niet onder curatele gesteld zijn.  

  

ARTIKEL 3 – DE EIGEN OMGEVING VAN DE GEBRUIKER OP HET PLATFORM  

  

3.1.       Platform (Beurspro Platform)   

 

Op het Platform zal de Gebruiker toegang tot “Beurspro Platform” krijgen. Het Platform mag uitsluitend gebruikt 

worden door Gebruikers. Deze omgeving is strikt persoonlijk en niet voor derden zichtbaar en toegankelijk. Door deze 

omgeving kan de Gebruiker Certificaten aankopen/ verkopen. Alle handelingen omtrent de Certificaten vinden plaats 

via het Platform. Binnen deze omgeving zullen onder meer totaaloverzichten van dividenden, uitgeleende tegoeden, 

betaalschema’s en e.v.t. aflosschema’s zichtbaar zijn.  

  

3.2.      Vertrouwelijkheid    

 

Persoonsgegevens van Gebruiker zullen via het Platform niet aan derden kenbaar worden gemaakt, tenzij dit nodig is 

voor de uitvoering van de overeenkomst, of de wet of een uitspraak van een rechter daartoe verplicht of dit wordt 

overeengekomen met de Gebruiker. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring 

van Beurspro leidend. Deze is te vinden op Platform 

(https://cdn.bondex.io/storage/beurspro/docs/public/privacy_policy.pdf). 

 

3.3 Ongebruikt account 

 

Indien een account van een Gebruiker, niet zijnde een Certificaathouder, voor een periode van meer dan 180 dagen 

niet wordt gebruikt, is Beurspro gerechtigd dit account te verwijderen, waarbij de overeenkomst tot gebruik van het 

account wordt ontbonden.   

 

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER  

  

4.1.      Zorgvuldigheid  

 

De Gebruiker verplicht zich met zorgvuldigheid gebruik te maken van het Platform.   

  

4.2.      Identiteit  

 

De Gebruiker verplicht zich om geen gebruik te maken van een valse identiteit.   

  

4.3       Account  

 

De Gebruiker is verplicht zijn wachtwoord altijd geheim te houden. Als er een vermoeden of zekerheid bestaat, dat 

een derde het wachtwoord kent, dient de Gebruiker zijn wachtwoord direct te wijzigen. De Gebruiker is verplicht 

Beurspro  onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar account. De Gebruiker is 

verantwoordelijk voor alle gebruik van het Platform onder zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. Indien het 

https://cdn.bondex.io/storage/beurspro/docs/public/privacy_policy.pdf
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account van de Gebruiker oneigenlijk gebruik wordt, is de Gebruiker richting Beurspro  en andere Gebruikers van het 

Platform aansprakelijk voor de eventuele schade.   

  

4.4.      Gegevens juist en volledig  

 

De Gebruiker verplicht zich gegevens te verstrekken die juist en volledig zijn. Indien email-, postadres, 

rekeningnummer, tenaamstelling etc. wijzigt, dient Gebruiker dit tijdig aan Beurspro  door te geven.   

 

4.5.      Belasting Platform  

 

Het is de Gebruiker verboden data, processen, software, codes of andere scripts te gebruiken waarvan redelijkerwijs 

vermoed kan worden dat deze schadelijk zijn voor het Platform of deze onnodig kunnen belasten. De Gebruiker mag 

geen handelingen uitvoeren die kunnen leiden tot een onredelijke of overmatige belasting van het Platform. Evenmin 

is het de Gebruiker toegestaan om handelingen te verrichten die een storend effect hebben op het Platform.   

 

Indien Beurspro aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangt of om andere redenen van mening is 

dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Algemene Voorwaarden of andere 

toepasselijke overeenkomsten/voorwaarden, dan kan Beurspro – indien Beurspro daartoe aanleiding ziet– om 

veiligheidsredenen en ter bescherming van de Gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. 

Beurspro kan deze maatregelen ook treffen indien een Gebruiker op onredelijke wijze gebruik maakt van het 

Platform, bijvoorbeeld indien het gebruik andere Gebruikers hindert of de goede werking van het Platform verstoort: 

 

Beurspro kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van het Platform in zijn geheel of bepaalde functionaliteiten voor 

deze Gebruiker beperken. Een Gebruiker kan hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van het account van de 

betreffende Gebruiker, het beperkt gebruik kunnen maken van een account. 

  

4.6.  Reclame  

 

Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Platform te gebruiken voor enige vorm van reclame.   

  

4.7.  Inhoud Platform  

 

Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud op het Platform op enigerlei wijze te  blokkeren, over te        

schrijven of te wijzigen.   

  

ARTIKEL 5 – AANKOOP / VERKOOP VAN DE CERTIFICATEN OP HET PLATFORM  

  

5.1   Om Certificaten aan te kopen of te verkopen, dient de Gebruiker de volgende stappen te nemen:  

  

a. een account aan maken via het Platform;  

b. onder meer grondig de navolgende documenten te lezen; 

 

i. het Informatie Memorandum Public Trading Online B.V. ter zake de aanbieding van de certificaten; 

ii. het AFM informatie document; 

iii. het FSMA informatie document; 

iv. het Businessplan investeerders (2021); 

v. de administratievoorwaarden van de stichting administratiekantoor B.P. (van Beurspro); 

vi. Akte van oprichting Stichting administratie kantoor B.P. (van Beurspro); 

vii. Akte van uitgifte voor iedere Certificaathouder; 

viii.    de Algemene Voorwaarden; 

iv.      Privacyverklaring; 
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c. alle andere aan hem/haar via het Platform beschikbaar gestelde informatie en documentatie te lezen;  

d. indien nodig, advies inwinnen bij een derde partij over het aankopen / verkopen van de Certificaten;  

 

e. indien de Gebruiker vervolgens:  

 

 - akkoord is met de in sub b en c beschikbaar gestelde documenten;               

 - een afgewogen oordeel heeft gevormd over de Certificaten en zijn/haar aankoop / verkoop van één of  meer 

Certificaten en de risico’s die daaraan zijn verbonden;      

- bereid alsmede financieel in staat is om deze risico’s te dragen; en              

- alle benodigde stappen in het inschrijvings- en aankoop-/verkoopproces zoals op het Platform heeft doorlopen,  

 

kan de Gebruiker één of meer Certificaten aankopen/verkopen.  

  

ARTIKEL 6 – GEEN AANSPRAKELIJKHEID, GEEN GARANTIES  

  

6.1.       Geen aansprakelijkheid   

 

Beurspro  is niet aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van de koop-/verkoopovereenkomst van de 

certificaten op het Platform. Beurspro mag de inschrijving op de Certificaten afwijzen. Beurspro  is niet aansprakelijk 

voor enige schade of verlies van de Gebruiker, ongeacht de basis waarop de aansprakelijkheid wordt gebaseerd. 

Beurspro  is voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting op grond van de 

overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden) uitsluitend aansprakelijk voor daaruit direct voortvloeiende schade 

ingeval van opzet of grove schuld van Beurspro .  

  

6.2.      Geen garanties  

 

Beurspro  biedt geen garanties noch ten aanzien van het Platform en/of de beleggingen, op welke wijze dan ook. De 

Gebruiker aanvaardt alle verantwoordelijkheid en risico met betrekking tot zijn gebruik van het Platform, de 

(aankoop/verkoop van) Certificaten(s).   

 

6.3.      Correcte gegevens  

 

Beurspro  gaat uit van een correcte aanlevering van gegevens door alle betrokkenen, waaronder de Gebruikers en zijn 

niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatievoorziening. De Gebruiker is altijd verantwoordelijk voor de 

juistheid van de door hem aangeleverde informatie en bescheiden. Beurspro zal bij mogelijke malversaties of 

oplichting hiervan aangifte doen bij justitie.   

 

ARTIKEL 7 – INTELLECTUEEL EIGENDOM  

  

7.1           Intellectueel eigendom   

 

Alle Beurspro logo’s, beeldmerken en uitingen zijn eigendom van Beurspro  en mogen niet door derden worden 

gebruikt, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.  

  

ARTIKEL 8 – PRIVACY BELEID  

  

8.1        Beurspro  hanteert een privacy beleid. Voor meer informatie wordt verwezen naar de    

privacyverklaring die te vinden is op het Platform 

(https://cdn.bondex.io/storage/beurspro/docs/public/privacy_policy.pdf).  

  

https://cdn.bondex.io/storage/beurspro/docs/public/privacy_policy.pdf
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ARTIKEL 9 – RECHTS- EN FORUMKEUZE  

  

9.1.         Rechtskeuze 

Op de rechtsverhoudingen tussen partijen (de Gebruiker, Beurspro  en/of andere  betrokkenen) is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing.   

  

9.2.  Forumkeuze 

 

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.   

  

ARTIKEL 10 – WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN EN PLATFORM 

  

10.1    Wijziging   

 

Beurspro  heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van een wijziging worden de Gebruikers vooraf op 

de hoogte gesteld door melding op het Platform. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden op het Platform 

geplaatst.  

Beurspro kan bovendien het Platform of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kan Beurspro te allen tijde de 

diensten wijzigen of beëindigen. Beurspro zal ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een 

redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd. 

 

10.2  Platform en diensten van derden 

 

Het Platform kan verwijzingen bevatten naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of 

banner). Beurspro heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites 

gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien een Gebruiker vragen over deze regels van websites 

van derden heeft, dan verwijst Beurspro u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken 

van de diensten van externe dienstverleners. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de 

desbetreffende dienstverlener vallen. 


