
    

 

 

Privacybeleid 
 

Binformed B.V. / STAK  Binformed  ("ons", "wij" of "onze") exploiteert investments (de "Sites"). Deze 

pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken 

van persoonlijke informatie die we ontvangen van gebruikers van de Sites. We gebruiken uw persoon-

lijke informatie alleen voor het leveren en verbeteren van de sites en om u gepersonaliseerde berich-

ten aan te bieden. Door de Sites te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van 

informatie in overeenstemming met dit beleid. 

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE 

Tijdens het gebruik van onze Sites kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare 

informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identi ficeren. 

Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres 

of land van verblijf ("Persoonlijke informatie"). 

LOGGEGEVENS 

Zoals veel site-exploitanten verzamelen wij informatie die uw browser verzendt wanneer u onze Sites 

bezoekt ("Loggegevens"). Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw 

computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Sites die u bezoekt, de tijd en datum 

van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht en andere statistieken. Daarnaast kunnen 

we diensten van derden gebruiken, zoals Google Analytics en Facebook-pixels die dit verzamelen, 

monitoren en analyseren. 

COMMUNICATIE 

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, 

marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u relevant is. U kunt zich op elk gewenst 

moment afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. 

COOKIES 

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme unieke identificatie 

kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op de harde 

schijf van uw computer opgeslagen. Zoals veel sites gebruiken we cookies om informatie te verzame-

len. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een 

cookie wordt verzonden. Als u geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze Sites mogelijk 

niet gebruiken. 



    

 

 

VEILIGHEID 

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons, maar geen enkele methode van 

overdracht via internet, of methode van elektronische opslag, is 100% veilig. Hoewel we ernaar stre-

ven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te bescher-

men, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. We zullen uw persoonlijke informatie 

nooit verspreiden of verkopen aan derden. 

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID 

Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 15 december 2021 en blijft van kracht, behoudens eventuele 

wijzigingen in de bepalingen ervan in de toekomst, die onmiddellijk van kracht zullen zijn nadat ze op 

deze pagina zijn geplaatst. We behouden ons het recht voor om ons Privacybeleid op elk gewenst 

moment bij te werken of te wijzigen en wij adviseren u dit Privacybeleid regelmatig te controleren. Uw 

voortgezette gebruik van de Service nadat we wijzigingen in het Privacybeleid op deze pagina hebben 

geplaatst, vormt uw erkenning van de wijzigingen en uw toestemming om te voldoen aan en gebonden 

te zijn aan het gewijzigde Privacybeleid. 

NEEM CONTACT MET ONS OP 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via token@binformedia.nl als u vragen heeft. 

 

Binformed B.V. / Stichting Administratiekantoor Binformed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

Privacybeleid DApp 
 
DAPP Privacybeleid 

Stichting Administratiekantoor Binformed (STAK) beheert de DApp dapp.Binformed.investments ("de 

DApp") voor Binformed B.V. 

Uw persoonsgegevens worden door Binformed gebruikt om de informatie, producten en/of diensten 

op de DApp te verstrekken en om u in staat te stellen actief gebruik te maken van onze DApp. Uiter-

aard respecteren en waarborgen wij uw privacy in dit opzicht door middel van naleving van de Alge-

mene verordening gegevensbescherming (AVG). 

De volgende onderwerpen worden hieronder behandeld: 

• Wanneer worden persoonsgegevens verstrekt? 

• Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Binformed? 

• Voor welke doeleinden worden deze gegevens verwerkt? 

• Het gebruik van cookies; 

• Beveiligingsmaatregelen met betrekking tot persoonsgegevens; 

• Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens? 

• Hoe kunt u deze rechten uitoefenen? 

 

WANNEER WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT? 

U hoeft zich niet te registreren bij Binformed om de DApp te bezoeken. Als u gebruik wilt maken van 

bepaalde functies van de DApp, is het noodzakelijk om Metamask te installeren. Metamask is vanaf 

deze locatie te downloaden (https://metamask.io/). 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT? 

U moet de volgende persoonsgegevens verstrekken om Binformed Security Tokens te kopen: voor-

naam, achternaam, e-mailadres, privéadres en telefoonnummer. Verplichte velden zijn gemarkeerd 

met een sterretje (*). 

U moet de volgende (persoons)gegevens verstrekken om gebruik te kunnen maken van de e-mail 

alert service: uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Binformed zal deze gegevens niet delen met 

derden, anders dan in gevallen waarin gegevens wettelijk moeten worden verstrekt of het noodzakelijk 

is voor een overdracht van Binformed Security Token. 

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING 

Binformed verwerkt persoonsgegevens om gebruikers die gebruik maken van de op of via de DApp 

aangeboden informatie, producten en/of diensten de mogelijkheid te bieden actief gebruik te maken 

van de DApp, rekening houdend met de persoonlijke voorkeuren en interesses van gebruikers. 



    

 

 

De gegevens worden op passende wijze en met de nodige zorgvuldigheid verwerkt in overeenstem-

ming met de wet en worden niet anderszins verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doel-

einden waarvoor Binformed ze heeft verkregen. 

 

Gebruik van cookies 

WAT ZIJN COOKIES?  

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer of mobiele telefoon worden geplaatst en voorna-

melijk worden gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker te onthouden. Kortom, een cookie onthoudt 

informatie zoals de pagina's die u hebt bezocht om u een optimale gebruikerservaring, relevante in-

houd en advertenties te bieden. Momenteel maakt deze site geen gebruik van cookies. 

 

WAAROM GEBRUIKT BINFORMED COOKIES? 

We kunnen cookies plaatsen voor doeleinden zoals de volgende: 

• Analyseren van het gebruik van de DApp; 

• Het verbeteren van de DApp. 

Cookies kunnen niet worden gebruikt om een individuele persoon te identificeren. Cookies registreren 

uw naam, adres, leeftijd of geslacht niet. U kunt cookies eenvoudig verwijderen in uw browser. 

 

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door 

Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de DApp te helpen analyseren 

hoe de gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van 

de DApp (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in 

de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om te monitoren hoe u de DApp gebruikt, om 

rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten 

aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan 

derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de in-

formatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens 

die in het bezit zijn van Google. U kunt ervoor kiezen om het gebruik van cookies te weigeren door de 

juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u 

mogelijk niet alle functies van de DApp kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze DApp geeft 

u toestemming voor de verwerking van informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden 

zoals hierboven beschreven. 

 

 

 



    

 

 

KUNT U COOKIES BLOKKEREN? 

Als u liever niet hebt dat Binformed cookies op uw computer plaatst, kunt u de privacy-instellingen van 

uw browser gebruiken om cookies van specifieke websites of alle cookies van alle websites die u  

bezoekt te blokkeren. De methode varieert afhankelijk van uw browser; raadpleeg indien nodig de 

helpfunctie in uw browser. 

• Meer informatie over cookie-instellingen voor Chrome 

• Meer informatie over cookie-instellingen voor Firefox 

• Meer informatie over cookie-instellingen voor Internet Explorer 

• Meer informatie over cookie-instellingen voor Safari 

• Meer informatie over cookie-instellingen voor Flash 

Let op: als u cookies blokkeert, zult u niet altijd alle functies van een website kunnen gebruiken. Bo-

vendien heeft het blokkeren van cookies alleen invloed op de computer en browser waarop u deze 

aanpassing uitvoert. Als u meerdere computers en/of browsers gebruikt, moet u deze aanpassing zo 

vaak als nodig uitvoeren. 

ANALYSE VAN NIET-PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS  

Binformed monitort welke onderwerpen of applicaties interessant zijn voor gebruikers door onder an-

dere de onderwerpen op de DApp te bekijken die het vaakst worden bezocht. Deze gegevens worden 

in geaggregeerde vorm en anoniem verwerkt voor gebruik door Binformed. Ze zijn het best te verge-

lijken met kijkcijfers voor televisie en radio. Een ander voorbeeld zijn vergelijkende onderzoeksgege-

vens, zoals "gebruikers die artikelen over vermogensbeheer lezen, zijn vaak ook geïnteresseerd in 

prijsinformatie." Op basis van deze gegevens worden bepaalde profielen opgesteld zodat Binformed 

kan vaststellen welke onderwerpen op de DApp het meest interessant zijn voor gebruikers en welke 

groepen gebruikers de DApp het vaakst raadplegen, waardoor Binformed de DApp kan verbeteren en 

uitbreiden en de DApp effectiever kan ontwerpen om tegemoet te komen aan de interesses van ge-

bruikers. Aangezien de gegevens die voor dit doel worden gebruikt anoniem worden verwerkt, gaat 

het niet om persoonsgegevens. Uw privacy is dus gewaarborgd. 

 

BEVEILIGINGSMAATREGELEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS 

Binformed zorgt ervoor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen 

om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS  

Gebruikers hebben het recht om informatie op te vragen over hun persoonlijke gegevens die door ons 

worden verwerkt en kunnen vervolgens: 

 



    

 

 

• Gegevens toevoegen; 

• Gegevens verbeteren; 

• Gegevens verwijderen; 

• Gegevens beschermen. 

 

 

Indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig voor het doel of de doeleinden van de verwerking, 

niet relevant zijn of anderszins worden verwerkt in strijd met een wettelijke bepaling. 

 

Binformed streeft ernaar uw persoonlijke gegevens correct en up-to-date te houden. Als er wijzigingen 

zijn in uw persoonlijke gegevens, verzoeken wij u vriendelijk om Binformed hiervan schriftelijk op de 

hoogte te stellen. Indien u niet langer geïnteresseerd bent in onze aanbiedingen, kunt u Binformed 

hiervan ook schriftelijk op de hoogte stellen. 

HOE KUNT U DEZE RECHTEN UITOEFENEN? 

Als u deze rechten wilt uitoefenen of andere vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u Binformed 

een e-mail sturen. Ons e-mailadres is token@binformedia.nl. 

Binformed behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden 

gepubliceerd op de DApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

VOORVERKOOP VAN BINFOMRED SECURITY TOKENS 
 
 

Deze overeenkomst bevat de algemene voorwaarden waaronder Binformed  Security Tokens worden 

uitgegeven of verkocht en vervolgens worden overgedragen aan de Koper. 

 

1. INTERPRETATIE  

1.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, hebben de volgende termen de volgende betekenis (en 

grammaticale variaties van dergelijke termen hebben overeenkomstige betekenissen): 

1.1.1. Overeenkomsten betekenen deze overeenkomst en alle bijgevoegde bijlagen, schema's 

en/of bijlagen; 

1.1.2. Binformed Security Tokens betekent de door Verkoper uit te geven Tokens en elk Aandeel 

vertegenwoordigt een gecertificeerd aandeel in Binformed B.V. welke worden uitgegeven door Stich-

ting Administratiekantoor Binformed; 

1.1.3. Verkoper betekent Stichting Administratiekantoor Binformed of de entiteit die een  Binformed  

Security Token heeft verworven en de Binformed  Security Token(s)verkoopt of aanbiedt aan een 

Koper; 

1.1.4. Ingangsdatum betekent de datum en het specifieke tijdstip waarop de overdracht van het  

Binformed  Security Token  wordt geregistreerd in de blockBinformed; 

1.1.5. Partij of  Partijen  betekent(en) elk van verkoper, koper individueel of collectief 

1.1.6. Opschortende voorwaarden betekent  opschortende voorwaarden als omschreven in het Bur-

gerlijk Wetboek; 

1.1.7. Koper betekent de entiteit die Binformed Security Tokens verwerft    door uitgifte of verkoop; 

1.1.8. Aankoopprijs betekent het bedrag in Euro's, Bitcoins of Ethers zoals gedefinieerd in clausule 

3.1 en voorzien in het Smart Contract;3.1 

1.2. In deze Overeenkomst worden tussenkopjes alleen gemakshalve ingevoegd. Zij laten laten 

de uitleg of interpretatie van deze overeenkomst onverlet.  

1.3. Wanneer in deze Overeenkomst de term "verkoop" wordt gebruikt, wordt ook verstaan de 

uitgifte van Binformed  Security Tokens door Stichting Administratiekantoor Binformed, indien van 

toepassing. 



    

 

 

1.4. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie van de bepalingen van de feitelijke overeen-

komst en de inhoud van de schema's en/of bijlagen, prevaleren de bepalingen van de feitelijke over-

eenkomst. 

1.5. De Engelse taal die in deze Overeenkomst wordt gebruikt, is uitsluitend bedoeld om Neder-

landse rechtsbegrippen te beschrijven en de gevolgen van het gebruik van deze taal in het Engelse 

recht of enige andere wet worden buiten beschouwing gelaten. In geval van strijdigheid tussen Ne-

derlandse rechtsbegrippen die tussen haakjes en/of cursief in deze Overeenkomst worden genoemd 

en de Engelse vertaling daarvan zoals gebruikt in deze Overeenkomst, prevaleert de Nederlandse 

tekst, en de betekenis daarvan naar Nederlands recht; 

2. VERKOOP VAN AANDELEN 

2.1. Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, verkoopt de 

Verkoper hierbij en stemt ermee in om aankopen over te dragen aan de Koper en de Koper stemt 

ermee in om van de Verkoper het aantal Binformed  Security Tokens te accepteren zoals geïdentifi-

ceerd in het Smart Contract. 

2.2. De voorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Binformed zoals verbonden aan deze 

Overeenkomst zijn van toepassing en worden uitdrukkelijk door Koper aanvaard. Koper erkent en 

bevestigt hierbij dat deze voorwaarden aan deze overeenkomst zijn verbonden. Deze voorwaarden 

zijn ook gepubliceerd op 24 december 2021. 

2.3. De Binformed  Security Tokens zijn voor risico en rekening van de Koper per de Ingangsda-

tum. 

2.4. De Binformed  Security Tokens hebben dividend- en stemrechten per ingangsdatum. 

2.5. Levering van de Binformed  Security Tokens aan de Koper zal gebeuren door creditering op 

het unieke digitale adres van de Koper. 

2.6. Koper realiseert zich dat de Binformed Security Tokens nog niet zijn uitgegeven, waardoor 

het mogelijk kan zijn dat de tokens (in de praktijk) niet kunnen worden uitgegeven als gevolg van 

(gewijzigde) marktomstandigheden, (gewijzigde) wetgeving, (gewijzigde) standpunten van de toe-

zichthouders en/of om andere redenen, waardoor het niet zeker is dat Koper de toegekende tokens 

daadwerkelijk zal verkrijgen,  in dat geval heeft Koper geen recht op enige terugbetaling van enige 

schadevergoeding in welke vorm dan ook. 

 

 



    

 

 

3. AANKOOPPRIJS 

3.1. De aankoopprijs voor de Binformed  Security Tokens die door de Koper aan de Verkoper 

moeten worden betaald, is de Aankoopprijs zoals aangegeven in het slimme contact  (de "Aankoop-

prijs"). 

3.2. De Aankoopprijs is betaalbaar in Euro's, Bitcoins of Ethers.  

4. OPSCHORTENDE VOORWAARDEN 

4.1. De verkoop en overdracht van de Aandelen bedoeld in clausule 2 is afhankelijk van de suc-

cesvolle volledige betaling van de Aankoopprijs2 en de succesvolle uitgifte van het Binformed Security 

Token. 

5. VERTEGENWOORDIGINGEN  

5.1. De Koper begrijpt dat er geen garantie is dat Binformed Security Tokens uiteindelijk kunnen 

worden (her)verkocht voor een specifieke prijs per Binformed Security Token, ofhelemaal niet kunnen 

worden verkocht. 

5.2. De Koper erkent dat de Koper over dergelijke kennis en ervaring beschikt op het gebied van 

technische en zakelijke aangelegenheden (inclusief die welke betrekking hebben op de diensten en 

producten), cryptografische tokens, tokenopslagmechanismen (zoals token wallets), blockchain-tech-

nologie om de verdiensten en risico's van het aangaan van deze Overeenkomst en van het kopen en 

in ontvangst nemen van Binformed  Security Tokens. 

5.3. De Koper verklaart en verbindt zich ertoe dat hij alle benodigde informatie heeft ontvangen 

om om zijn beslissing om Binformed  Security Tokens te kopen en in ontvangst te nemen. 

6. SCHADELOOSSTELLING 

6.1. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de Koper de Verkoper en de 

respectieve vroegere, huidige en toekomstige werknemers, functionarissen, directeuren, aannemers, 

consultants, aandeelhouders, leveranciers, verkopers, dienstverleners, moedermaatschappijen, 

dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten, vertegenwoordigers, voorgangers, op-

volgers en rechtverkrijgenden, met inbegrip van dergelijke andere entiteiten of partijen die betrokken 

zijn bij of verbonden zijn met de uitvoering van de Overeenkomst, vrijwaren, verdedigen en vrijwaren 

van en tegen alle  claims, eisen, acties, schade, verliezen, winstderving, kosten en uitgaven (inclusief 

advocaakosten) die voortvloeien uit of verband houden met: (1) het aangaan van deze Overeenkomst 

en elke overeenkomst die daaruit voortvloeit of de uitvoering daarvan, de Aankoop en acceptatie van 



    

 

 

levering van Binformed  Security Tokens,(2) de verantwoordelijkheden of verplichtingen van de Ver-

koper onder deze Overeenkomst, (3) de schending van deze overeenkomst door de Verkoper,  of (4) 

de schending door de Verkoper van toepasselijke wet- of regelgeving of de rechten van een andere 

persoon of entiteit. 

6.2. Verkoper is geen bank. Als de koper het bezit van of de controle over zijn tokenportemonnee 

of privésleutel verliest om toegang te krijgen tot zijn portemonnee, is dit voor eigen risico. Als de 

Binformed  Security  Token'sverloren gaan of de Koper geen toegang heeft tot zijnportemonnee, zal 

de Koper niet in staat zijn om zijn recht als certificaathouder(Binformed  Security  Token houder)uit 

teoefenen. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van/of toegang tot de 

Purchases wallet. 

6.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de exclusieve controle uit te oefenen over de 

verdediging, op kosten van de Koper, van elke claim die onderhevig is aan schadeloosstelling.  Deze 

vrijwaring is een aanvulling op en niet in de plaats van andere vrijwaringen die zijn uiteengezet in een 

schriftelijke overeenkomst tussen de koper en de verkoper. 

6.4. De verkoper en zijn vertegenwoordigers zoals vermeld onder clausule 6.1 zijn niet aanspra-

kelijk jegens de Koper voor de verkoop van een 6.1Binformed Security Token. De Koper erkent dat 

de in het verleden behaalde resultaten geen enkele garantie bieden voor de toekomst, noch vertegen-

woordigen de Binformed  Security Tokens enige garantie voor winst of wat dan ook. 

6.5. Elk van de Partijen doet hierbij verder afstand van de toepasselijkheid van titel 1 van Boek 7 

Burgerlijk Wetboek, en elk van de Partijen aanvaardt hetzelfde voor de andere Partij.  

6.6. Niettegenstaande artikel 6 van deze Overeenkomst, zal de aansprakelijkheid van de Verko-

per in geen geval meer zijn dan de terugbetaling van de Koopprijs.  6 

7. STEMRECHTEN EN DIVIDEND 

7.1. Koper heeft stemrechten en dividendrechten verbonden aan het houden van de Binformed  

Security Tokens in Binformed B.V. indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

a. Koper zal de door de Stichting Administratiekantoor Binformed vastgestelde en vastge-

stelde identificatieprocedures volgen; en 

b. De transactie (aankoop en overdracht van Binformed  Security Tokens) wordt doorStich-

ting Administratiekantoor Binformed erkend conform Nederlands recht; 

7.2. Stemrechten en dividendrechten kunnen worden uitgeoefend door het slimme contract via 

de digitale wallet van de Koper  



    

 

 

7.3. Dividend zal betaalbaar zijn in Euro's of Ethers, afhankelijk van wat het bestuur van Binfor-

med B.V. beslist.   

7.4. Het bestuur van Stichting Administratiekantoor is bevoegd alle aandelen die zij bezit in het 

aandelenkapitaal van Binformed B.V. te verkopen en over te dragen aan een koper overeenkomstig 

de statuten van Stichting Administratiekantoor Binformed en de registratievoorwaarden van Stichting 

Stichting Administratiekantoor Binformed. In dat geval hebben de certificaathouders (Binformedtorney 

Security Token) recht op de door Stichting Administratiekantoor Binformed ontvangen opbrengsten in 

hun desbetreffende verhouding tot hun aandeel in het aandelenkapitaal van Binformed B.V.   

8. VERDUNNING EN HANDEL 

8.1. Koper is zich ervan bewust en aanvaardt dat Binformed B.V. en/of Stichting Administratie-

kantoor Binformed het recht hebben op verwatering van Binformed  Security Tokens. 

8.2. Binformed Security Tokens worden alleen verhandeld of overgedragen via  het goedge-

keurde platform door het bestuur van Stichting Administratiekantoor Binformed. 

9. PRIVACY 

De Koper is zich ervan bewust en aanvaardt dat zijn of haar openbare sleutel (uniek depotadres dat 

wordt gebruikt voor de Aankoop) openbaar zal worden verspreid op de blockchain, aangezien dit in-

herent is aan de technologie waaronder de transactie moet worden uitgevoerd.  

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid zoals gepubli-

ceerd op 24 december 2021. 

10. WISSELKOERS 

10.1. De waardering van Ethers en Bitcoins zal in Euro's en het equivalent van Ether en Bitcoins 

zijn volgens de toepasselijke wisselkoersen gepubliceerd op https://www.cryptocompare.com/ vanaf 

het moment dat het unieke stortingsadres Ether of Bitcoin ontvangt.  

11. ONTBINDING EN VERNIETIGING 

11.1. Elk van de Partijen doet hierbij afstand van het recht, en elk van de Partijen aanvaardt het-

zelfde, om deze Overeenkomst te annuleren (opzeggen), te ontbinden of een vordering in te stellen 

om deze Overeenkomst te ontbinden (ontbinding) en/of om deze Overeenkomst te vernietigen of een 

vordering in te stellen om deze Overeenkomst te vernietigen (vernietiging) of de aard van deze Over-

eenkomst te wijzigen op basis van onvoorziene omstandigheden (onvoorziene omstandigheden) of  

 



    

 

 

opschorten (opschorten) van een van de verplichtingen die hieronder worden aangegaan vanaf het 

moment van uitvoering en volledige ontvangst van de Koopprijs door verkoper. 

12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE 

12.1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of nadere 

overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daaronder begrepen eventuele geschillen in verband met 

de Binformed  Security Tokens,Binformed, Stichting Administratiekantoor Binformed en haar bestuurs- 

of bestuursleden zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de door het bestuur van Stich-

ting Administratiekantoor Binformed vastgestelde arbitrageregels die van toepassing zijn op het mo-

ment van en verzoek om arbitrage. Op de arbitrage is Nederlands recht van toepassing. De procedure 

zal in het Engels worden gevoerd in Den Haag, Nederland.  

12.3. Voor zover toegestaan door de Nederlandse wet, zullen alle bevelen, voorlopige maatregelen 

en verzoeken om de voorlopig horen van getuigen worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid 

van de rechtbank Den Haag. 

13. BINFORMED 

13.1. Binformed B.V. is de vennootschap die de aandelen uitgeeft die worden beheerd door de 

Stichting Administratiekantoor Binformed. Deze stichting geeft de certificaten die Security Tokens Bin-

formed worden genoemd.  

 

 

 


