Artikel 1.

Algemeen

Artikel 2.

Aanbiedingen

Artikel 3.

DBB certificaat en koopovereenkomst

1. De Blije B (DBB) is een coöperatieve vereniging (i.o.) van UnitedPeople Foundation. Deze voorwaarden zijn
van toepassing op de uitgifte en levering van DBB eeuwigdurende ledencertificaten, hierna te noemen: “DBB
certifica(a)t(en)”, die worden verzorgd door UnitedPeople Foundation, hierna te noemen: “UPF”, en een DBB
lid, hierna te noemen: “lid”, waarop UPF deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met UPF, waarbij voor de
uitvoering daarvan door UPF derden dienen te worden betrokken.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde
volledig van toepassing. UPF en lid zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan
dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
6. Indien UPF niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn, of dat UPF in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1. Een DBB certificaat draagt een koopovereenkomst in zich, hierna te noemen “overeenkomst”. De overeenkomst tussen UPF en lid wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De overeenkomst tussen UPF en lid houdt in dat: a) lid via aankoop van DBB certifica(a)t(en) medeeigenaar wordt van DBB in oprichting, waarbij men 1 stemrecht zal ontvangen, b) UPF bij deelname van
10.000 leden of meer de EU internetbankvergunning aanvraagt, c) het doel van a) en b) is de coöperatieve
gemeenschapsbank U.A. DBB op te richten voor onbepaalde tijd en aldus overeengekomen.
3. De tijd die UPF nodig heeft voor het verzamelen van 10.000 leden is nu* (nog) onbekend. Op het moment
dat de EU internetbankvergunning aangevraagd is door UPF zal onder normale omstandigheden DBB met
circa 6 maanden operationeel zijn. In de gehele overeenkomstperiode, als in artikel 3 punt 2 beschreven,
blijven de ingelegde gelden onder beheer en toezicht staan van UPF. Opname van gelden is dan niet mogelijk
in verband met de gestelde EU internetbankvergunning voorwaarden. *14-04-2015.
4. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient
het lid UPF derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. UPF dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden
om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5. UPF zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
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1. Alle aanbiedingen van UPF zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding op generlei wijze enig recht worden
ontleend, indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. UPF kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden, indien het lid redelijkerwijs kan begrijpen dat de
aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De prijs van de vermelde DBB certificaten zijn vrij van BTW en/of andere heffingen, waaronder begrepen
administratiekosten, tenzij anders wordt aangegeven.
4. UPF aanbiedingen in het heden gelden niet automatisch voor alle toekomstige DBB certificaten uitgiftes.
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6. UPF heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van
artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7. Het lid draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan UPF aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, worden
verstrekt. Indien het lid onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt, heeft UPF het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of te beëindigen en de extra te maken kosten voor (herstel) werkzaamheden,
volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan het lid in rekening te brengen.
8. UPF zal na controle van alle door het lid aangeleverde gegevens en ontvangst van betaling van het lid, een
bewijs van het/de op naam gestelde DBB certifica(a)t(en) aan het lid digitaal verzenden als PDF-document.
9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 4.

Ontbinding van de overeenkomst

Artikel 5.

Betaling DBB certificaten

Artikel 6.

Eigendomsrecht DBB certificaten

Artikel 7.

Aansprakelijkheid

1. UPF is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
UPF kan worden gevergd.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden door UPF, dan is de vordering op UPF voor het lid direct
opeisbaar, indien de artikelen 7.2, 8.1 en 8.2 van de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. De
aangeschafte DBB certifica(a)t(en) van € 100 (honderd euro) of een veelvoud daarvan, worden weer ingeleverd
bij UPF.
3. Na verificatie van het lid en het inleveren van zijn of haar DBB certificaat krijgt men de inleg, minus 10%,
volledig terug. De 10% is een bijdrage van het lid aan UPF. Dit vanwege alle door UPF gemaakte kosten in het
vervullen van de overeenkomst, zoals beschreven in artikel 3 bij punt 2 van deze Algemene voorwaarden.
4. Als UPF tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst overgaat, is UPF op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade en kosten, daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

1. De door UPF geleverde DBB certificaten mogen door het lid niet worden doorverkocht of als betaalmiddel
worden gebruikt. Het lid is niet bevoegd om DBB certificaten te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.
2. Het lid dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om DBB
certificaten veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op DBB certificaten, dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, dan is het lid verplicht om UPF daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
3. Bij overlijden van de het lid kunnen de erfgenamen DBB certificaten inleveren bij UPF en de tegenwaarde in
euro’s terug ontvangen, minus de in artikel 4 punt 3 genoemde 10% aan gemaakte kosten.
1. Indien UPF aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
geregeld.
2. UPF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat UPF is uitgegaan van
door of namens het lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. UPF is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
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1. Betaling van DBB certifica(a)t(en) dient vooruit te geschieden door het lid en te worden gedaan in euro’s. Na
controle van inschrijving van het lid en ontvangst van betaling door het lid, wordt een bewijs van de op naam
gestelde DBB certifica(a)t(en) digitaal als PDF aan het lid toegezonden.
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4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van UPF aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan UPF toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade, voor zover het lid aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking
van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. UPF is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs-)
stagnatie.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van UPF of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8.

Vrijwaring

Artikel 9.

Intellectuele eigendom

Artikel 10.

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 11.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Het lid vrijwaart UPF voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan UPF toerekenbaar is. Indien UPF uit
dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is het lid gehouden UPF zowel buiten als in rechte
bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
2. Mocht het lid in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is UPF, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van UPF en derden daardoor
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van het lid.
1. UPF behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en
andere intellectuele wet- en regelgeving. UPF heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan
zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt
vertrouwelijke informatie van het lid ter kennis van derden wordt gebracht.

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond in Nederland.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de rechtsbetrekking met UPF.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
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1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij UPF partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook
indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van UPF is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij
de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft UPF het recht het geschil voor te leggen aan de volgens
de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.
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