Algemene Voorwaarden ING Informal Investing
Algemeen

ING Bank N.V. (“ING”) verleent de dienst Informal Investing uitsluitend aan selecte relaties, hierna te noemen “Investeerders”, om
hen in contact te brengen met bepaalde ondernemingen die een kapitaalbehoefte hebben van meer dan EUR 100.000,-- per
Investeerder ( “Onderneming”). Via het LIFT platform (“LIFT”) en/of bijeenkomsten kan de Investeerder, zonder verdere
tussenkomst van ING, een eerste contact leggen met een Onderneming om meer informatie op te vragen en/of in onderhandeling
te treden over de voorwaarden voor een eventuele investering in de Onderneming. ING heeft hierin louter een faciliterende rol. De
Investeerder is zelf verantwoordelijk voor de keuze om al dan niet te investeren in een Onderneming en de wijze waarop. Er is geen
sprake van beleggingsdienstverlening door ING of bemiddeling in het uitlenen van geld aan de Onderneming. De uitnodiging voor
een bijeenkomst, de informatie over een Onderneming op LIFT en/of in een presentatie, of enige bespreking daaromtrent met
medewerkers van ING, kan aldus niet worden aangemerkt als een aanbeveling of advies aan de Investeerders om te investeren in
of geld uit te lenen aan de Onderneming, ongeacht of er uit andere hoofde een advies- of vermogensbeheerrelatie met ING
bestaat, heeft bestaan of zal bestaan.
Doelgroep

De doelgroep voor Informal Investing bestaat uit Investeerders die:






ervaring hebben met en/of kennis hebben van deze vorm van investeren;
affiniteit hebben met het delen van kennis, netwerk en/of ervaringen;
minimaal vrij belegbaar vermogen hebben van EUR 1.000.000,--;
bereid zijn een minimumbedrag van EUR 100.000,-- te investeren in een Onderneming;
het te investeren bedrag vrij beschikbaar hebben (dit houdt onder meer in dat de investering niet tot doel heeft toekomstig
of huidig inkomen of pensioen aan te vullen of een hypotheek af te betalen);





in staat zijn de risico’s van deze vorm van investeren financieel te dragen, waaronder het mogelijke gehele verlies van hun
investering
bereid zijn de risico’s te accepteren; en
zich bewust zijn van het feit dat er mogelijk geen sprake is van toezicht op de Onderneming door de Autoriteit Financiële
Markten (“AFM”) of van een vergunningplichtige activiteit van de Onderneming.

De Investeerder is zelf verantwoordelijk om na te gaan of hij of zij valt binnen de doelgroep van Informal Investing.
Risicowaarschuwing

Als een Investeerder uiteindelijk besluit te investeren in een Onderneming dan dient de Investeerder zich bewust te zijn van de
risico’s die aan een dergelijke vorm van investeren verbonden zijn.
Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst van risico’s en onderwerpen om rekening mee te houden:










de Onderneming heeft mogelijk geen prospectusplicht en de aanbieding staat daarmee niet onder toezicht van de AFM;
elke Onderneming die zich presenteert via Informal Investing is een jonge onderneming met een kapitaalbehoefte;
de investeringsmogelijkheden hebben een hoog risico. Zo kunnen investeringen minder renderen dan de Investeerder had
verwacht en kan de Investeerder het geïnvesteerde bedrag geheel of gedeeltelijk verliezen, bijvoorbeeld bij faillissement van
de Onderneming;
deze vorm van investeren heeft een illiquide karakter. Als een Investeerder aandelen of obligaties in de Onderneming
verkrijgt, zullen die in beginsel niet of niet eenvoudig te verkopen zijn;
de Onderneming kan in een later stadium opnieuw kapitaal ophalen. In het geval de Investeerder aandelen heeft verkregen
in de Onderneming, kan de waarde hiervan onderhevig zijn aan verwatering. Ook kunnen andere Investeerders andere
voorwaarden en rechten met de Onderneming afspreken die voor de Investeerder nadelig kunnen zijn;
gezien het hoge risicoprofiel van de investeringsmogelijkheden, raadt ING Investeerders aan om maar een relatief klein deel
van hun vrij belegbaar vermogen (maximaal 10%) hiervoor te gebruiken; en
een mogelijke investering in een Onderneming dient de Investeerder altijd te bezien in het licht van zijn totale
beleggingsportefeuille en beleggingsprofiel. Denk hierbij aan een goed gespreide portefeuille (diversificatie) en dat de
investering moet passen bij de Investeerders kennis & ervaring met deze vorm van investeren, zijn doelstellingen, horizon,
financiële positie en risicobereidheid.

Informatie over Ondernemingen

De informatie op LIFT betreffende de Ondernemingen en hun kapitaalbehoefte (“Profielen”) is opgesteld door de desbetreffende
Ondernemingen zelf. ING heeft de juistheid, actualiteit of volledigheid van de informatie in de Profielen niet gecontroleerd. ING
adviseert de Investeerders met interesse in een Onderneming zelf het nodige onderzoek te verrichten en zich te laten bijstaan
door een eigen, niet-ING, adviseur.
Aansprakelijkheid

ING staat niet in voor de juistheid, actualiteit of volledigheid van de informatie in de Profielen en aanvaardt met betrekking tot de
inhoud hiervan, als ook met betrekking tot de levensvatbaarheid of business case van de Onderneming, geen enkele
aansprakelijkheid. Ook voor het overige aanvaardt ING geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die een Investeerder lijdt als
gevolg van Informal Investing.
Intellectuele eigendomsrechten

De informatie in de Profielen is vertrouwelijk en tevens onderworpen aan het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander
intellectueel eigendomsrecht van de desbetreffende Onderneming. Het Profiel mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke,
toestemming van de Onderneming niet geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd of beschikbaar worden gesteld aan
derden.
Belangenconflict(en)

ING is onderdeel van ING Groep N.V. en verstrekt vanuit diverse business units advies of diensten met betrekking tot het aangaan
van bepaalde financiële transacties, waaronder transacties met betrekking tot effecten en kredieten. Ondernemingen kunnen ook
klanten van ING zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een Onderneming een krediet heeft bij (een onderdeel van) ING of dat een
kredietaanvraag is afgewezen. Eventuele belangenconflicten die uit deze andere dienstverlening kunnen voortvloeien, worden
zoveel mogelijk beperkt maar kunnen niet worden uitgesloten.
Privacy

ING zal in het kader van de Informal Investing dienstverlening persoonsgegevens van Investeerders verwerken. Zo gaat ING na of
een Investeerder klant is bij ING, in welk soort ondernemingen de Investeerder geïnteresseerd is en wat zijn of haar ervaring is met
Informal Investing in het algemeen. Ook vraagt ING of de Investeerder geïnformeerd wil worden over nieuwe Ondernemers op LIFT
en/of over Informal Investing dienstverlening zoals bijeenkomsten. ING gebruikt persoonsgegevens van Investeerders voor

statistische doeleinden en voor de doorontwikkeling van de Informal Investing dienstverlening. Zonder toestemming van de
Investeerder zal ING in geen geval persoonsgegevens van Investeerders verstrekken aan een Onderneming. Wel zal een derde
partij die ING helpt bij de ontwikkeling, de exploitatie en het onderhoud van LIFT inzage hebben in de accountgegevens van
Investeerders (voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum). Voor het overige is het ING Privacy
Statement van toepassing op deze dienstverlening. Het Privacy Statement is te vinden op ING.nl.

