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Artikel 1 – Definities 
 
1.1 Aanbieder 

Stichting Administratiekantoor (STAK) Friends of Groasis One   
 
1.2 Aanbieding 

De aanbieding van de Aanbieder aan een Gebruiker van het Groasis Investor Platform tot het 
aankopen van GDS  
 

1.3 Aandeelhouder 
De houder van een of meer soorten aandelen in het kapitaal van Groasis B.V. 
 

1.4 Account 
Een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee de Gebruiker toegang heeft tot het Groasis 
Investor Platform 
 

1.5 Administratievoorwaarden 
De geldende administratievoorwaarden van de STAK Friends of Groasis One, waarin de precieze 
rechten en plichten van Certificaathouders worden geregeld (evenals in de Statuten en de 
Koopovereenkomst), te raadplegen op het Groasis Investor Platform en te allen tijden in PDF formaat 
op te vragen door Gebuikers 
 

1.6 Algemene Voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden voor het gebruik van het Groasis Investor Platform 
 

1.7 B- aandeel 
Een aandeel in het kapitaal van Groasis B.V. waaraan wel dividendrecht maar geen stemrecht is 
verbonden 
 

1.8 Certificaat 
Een certificaat van een B-aandeel, welk B-aandeel toebehoort tot het kapitaal van Groasis B.V. Dit 
certificaat wordt uitgegeven door STAK Friends of Groasis One, welke STAK is opgericht om deze B- 
aandelen in het kapitaal van Groasis B.V. te verwerven, beheren, administreren en certificeren en deze 
certificaten vervolgens toe te kennen aan Certificaathouders. Deze relatie tussen de STAK en Groasis 
B.V. is vastgelegd in de geldende Statuten en Administratievoorwaarden van STAK Friends of Groasis 
One.  
 

1.9 Certificaathouder 
Een (rechts)persoon die certificaten in het kapitaal van STAK Friends of Groasis One bezit 
 

1.10 Data 
Alle gegevens en content, van wat voor aard dan ook, geleverd of verkregen door Gebruiker via of aan 
het Groasis Investor Platform 

 
1.11 GDS 

Groasis Digital Securities, afgekort GDS: de gedigitaliseerde certificaten van aandelen in STAK Friends 
of Groasis One, die middels het Groasis Investor Platform aan Gebruikers uitgegeven kunnen worden 

 
1.12 Gebruiker 

De (rechts)persoon die gebruik maakt van het Groasis Investor Platform en een account heeft, met 
inbegrip van de Certificaathouder 
 

1.13 Groasis B.V. 



Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en tevens de moedervennootschap van STAK 
Friends of Groasis One, welke vennootschap fungeert als uitgevende instelling van de onderliggende 
aandelen. Deze relatie tussen de Aanbieder en de uitgevende instelling van de onderliggende 
aandelen is vastgelegd in de geldende Statuten van de Aanbieder en de uitgevende instelling, alsmede 
in de geldende Administratievoorwaarden. De Certificaathouders bezitten middels hun GDS indirect 
een economisch eigendom in Groasis B.V.  
 

1.14 Groasis Investor Platform 
De website van de aanbieding (User Portal) via welke alle handelingen omtrent de GDS verlopen  

 
1.15 Informatiedocument 

De format van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van het Informatie Document ter zake de 
aanbieding van de effecten (hier: GDS)  

 
1.16 Investeerdersinformatie 

De informatie door de Aanbieder en Groasis B.V. opgesteld om de Gebruikers van meer informatie 
over de aanbieding te voorzien, inclusief ten minste het Informatiedocument, de Koopovereenkomst, 
de geldende Statuten en Administratievoorwaarden en deze Algemene Voorwaarden.   

 
1.17 Investering 

De investering die de Gebruiker doet door het aankopen van GDS via het Groasis Investor Platform en 
zodoende Certificaathouder wordt 
 

1.18 Koopovereenkomst 
De Overeenkomst tot Koop en Levering van Certificaten van Aandelen, die de Certificaathouder via het 
Groasis Investor Platform ontvangt en waarmee de Certificaathouder akkoord gaat middels een druk 
op de akkoord knop  

 
1.19 Register 

Het register waarin de Certificaathouder en bepaalde aan hem/haar gerelateerde gegevens worden 
opgenomen 
 

1.20 STAK Friends of Groasis One 
Stichting Administratiekantoor (STAK) Friends of Groasis One, de stichting die de GDS aanbiedt en 
uitgeeft via het Groasis Investor Platform aan (potentiële) Certificaathouders 
 

1.21 Statuten 
De geldende statuten van de STAK Friends of Groasis One, waarin de precieze rechten en plichten van 
Certificaathouders worden geregeld (evenals in de Administratievoorwaarden en de 
Koopovereenkomst), te raadplegen op het Groasis Investor Platform en te allen tijden in PDF formaat 
op te vragen door Gebuikers 
 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en reparatieclausule 
 
2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of overige betrekkingen 

tussen STAK Friends of Groasis One en/of Groasis B.V. en iedere (natuurlijke- of rechtspersoon) 
Gebruiker van het Groasis Investor Platform. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op 
al het gebruik van het Groasis Investor Platform. Door het aanmaken van een Account, aanvaardt de 
Gebruiker deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn tevens online te vinden op 
de website http://groasis.investments; 

2.2 Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig, ongeldig en/of niet 
afdwingbaar mocht zijn op welke grond dan ook, dan zal deze bepaling buiten beschouwing worden 
gelaten. Dit zal geen gevolgen hebben voor de geldigheid of het vermoeden van geldigheid van de 
overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden; 

2.3 Als op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, blijft het 
overige gedeelte van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht, met dien verstande dat de 



bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te 
zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van de bepaling zoveel 
mogelijk in stand zal blijven.  

 
 
Artikel 3 – Gebruik van het Groasis Investor Platform en verplichtingen Gebruiker 

 

3.1 Gebruiker dient voor het gebruik van het Groasis Investor Platform de geldende Nederlandse en 

andere toepasselijke wet- en regelgeving in acht te nemen;  

3.2 Gebruiker dient voordat hij of zij een Investering kan doen, de procedures omtrent KYC (Know Your 

Customer) en AML (Anti Money Laundering) volledig en naar waarheid te doorlopen en verplicht zich 

om geen gebruik te maken van een valse identiteit; 

3.3 Gebruiker dient, indien zij als natuurlijk persoon Certificaathouder wenst te worden van de GDS, 

minimaal de leeftijd van 18 jaren te hebben bereikt;  

3.4 Gebruiker mag niet handelingsonbekwaam zijn; 

3.5 Gebruiker verplicht zich met zorgvuldigheid gebruik te maken van het Groasis Investor Platform. 

3.6 Gebruiker mag het Groasis Investor Platform op geen enkele wijze gebruiken voor het verspreiden van 

virussen, malware, spyware, (ongewenste) reclame, foute en/of misleidende informatie of strafbare 

Data, informatie en/of overige gegevens; 

3.7 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 Groasis Investor Platform of voor 

anderen of die het Groasis Investor Platform kunnen belasten. De Gebruiker mag geen handelingen 

uitvoeren die kunnen leiden tot een onredelijke of overmatige belasting van het Groasis Investor 

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

hebben op het Groasis Investor Platform of die bedoeld zijn om beveiliging te omzeilen of te 

doorbreken, waaronder onder meer wordt verstaan, niet limitatief, hacking of op andere wijze het 

Groasis Investor Platform te gebruiken en/of misbruiken voor doelen waartoe het Groasis Investor 

Platform niet bestemd is;  

3.8 Gebruiker mag geen Account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere 

manier voordien als iemand anders. Gebruiker accepteert dat de gegevens zoals gebruikt in het 

Account gebruikt worden voor het Register van STAK Friends of Groasis One. Gebruiker mag evenmin 

gebruik maken van onjuiste of onvolledige gegevens voor het gebruik van het Account. Indien de voor 

het Groasis Investor Platform relevante gegevens (waaronder niet limitatief alle informatie gebruikt 

wordt voor het Register, zoals bijvoorbeeld email-, Ethereum en/of post adres, rekeningnummer, 

tenaamstelling etc.) van Gebruiker wijzigen, dan dient Gebruiker deze wijziging per ommegaande door 

te voeren op het Groasis Investor Platform dan wel tijdig door te geven aan STAK Friends of Groasis 

One en/of Groasis B.V.;  

3.9 Het Account is strikt persoonlijk. Indien Gebruiker weet of het vermoeden heeft dat zijn of haar 

Accountgegevens bij een derde bekend zijn, dient Gebruiker onmiddellijk passende maatregelen te 

nemen en STAK Friends of Groasis One en/of Groasis B.V. per direct in kennis te stellen van het 

vermoede ongeautoriseerde gebruik van het Account. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle 

gebruik van het Groasis Investor Platform onder zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. Indien het 

account van de Gebruiker oneigenlijk gebruik wordt, is de Gebruiker richting Aanbieder en andere 

Gebruikers van het Groasis Investor Platform aansprakelijk voor de eventuele schade; 

3.10 STAK Friends of Groasis One en/of Groasis B.V. is/zijn gerechtigd om zonder voorafgaande 

bekendmaking, procedurele of technische wijzigingen aan te brengen op het Groasis Investor 

Platform;  

3.11 Gebruiker stemt er mee in dat de correspondentie met STAK Friends of Groasis One en/of Groasis B.V. 

uitsluitend elektronisch zal plaatsvinden. Het door Gebruiker in het Groasis Investor Platform 

opgegeven e-mailadres zal daarbij worden gebruikt voor de elektronische communicatie. Indien 

correspondentie door STAK Friends of Groasis One en/of Groasis B.V. naar het door Gebruiker 

opgegeven e-mailadres is verzonden, wordt deze correspondentie geacht de Gebruiker te hebben 

bereikt.   

 



 

Artikel 4 – De eigen omgeving van de Gebruiker op het Platform 

 

4.1  Op het Groasis Investor Platform zal de Gebruiker toegang tot het "User Portal" krijgen. Het Groasis 

Investor Platform mag uitsluitend gebruikt worden door Gebruikers. Deze omgeving is strikt 

persoonlijk en niet voor derden zichtbaar en toegankelijk. Uitsluitend via het Groasis Investor Platform 

en de User Portal kan de Gebruiker GDS aankopen. Alle handelingen omtrent de GDS vinden plaats via 

het Groasis Investor Platform. Binnen deze omgeving zullen onder meer Investeerdersinformatie, 

totaaloverzichten van Investeringen, aantal certificaten, dividenden, (bedrijfs-) documenten en overige 

belangrijke informatie omtrent de Aanbieding zichtbaar zijn; 

4.2  Persoonsgegevens van Gebruiker zullen via het Groasis Investor Platform niet aan derden kenbaar 

worden gemaakt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de Koopovereenkomst, de uitvoering van 

een aanbod of overeenkomst tot (toekomstige) verkoop of handel van de GDS, de wet of een uitspraak 

van een rechter daartoe verplicht of dit wordt overeengekomen met de Gebruiker;  

4.3  Indien gedurende een periode van 365 dagen er niet is ingelogd op het Account van een Gebruiker, 

niet zijnde een Certificaathouder, dan behoudt STAK Friends of Groasis One en/of Groasis B.V. zich het 

recht voor om het Account te verwijderen, waarbij de overeenkomst tot het gebruik van het Account 

wordt ontbonden. Verwijdering vindt niet plaats voordat Gebruiker op de hoogte is gesteld van het 

voornemen tot verwijdering van het Account. 

 

 

Artikel 5 – Uitgeven van GDS aan Gebruiker(s) 

 

5.1 Gebruiker kan, doch pas nadat hij/zij zich volledig, juist en naar waarheid heeft geïdentificeerd via het 

Groasis Investor Platform en een correct Account heeft aangemaakt, GDS aankopen via het Groasis 

Investor Platform; 

5.2  Gebruiker verplicht zich tot grondige bestudering van alle Investeerdersinformatie en eventuele 

andere informatie omtrent de aankoop van de GDS, zodat Gebruiker een weloverwogen oordeel heeft 

gevormd over de aankoop van de GDS voordat Gebruiker overgaat tot daadwerkelijke aankoop van 

GDS via het Groasis Investor Platform; 

5.3  Gebruiker is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en/of investeringen in 

certificaten van aandelen en aanvaard deze (financiële) risico’s alvorens hij/zij overgaat tot 

daadwerkelijke aankoop van GDS via het Groasis Investor Platform. Indien nodig, zal Gebruiker 

alvorens over te gaan tot aankoop advies inwinnen bij een derde partij over de aankoop van GDS;  

5.4  STAK Friends of Groasis One en/of Groasis B.V. behoudt zich het recht tot gunning voor om redenen 

zoals vermeld in de Koopovereenkomst, geldende Statuten en/of Administratievoorwaarden; 

5.5  Na ontvangst van de Koopsom zoals vermeld in de Koopovereenkomst, verstrekt de Aanbieder aan de 

Gebruiker het aantal GDS dat overeenstemt met de Koopsom (exclusief eventuele transactiekosten) 

door bijschrijving op het door de Gebruiker aangewezen Ethereum- adres op het Groasis Investor 

Platform. De GDS belichaamt de juridische kenmerken van de gekochte certificaten; 

5.6  De gelden die STAK Friends of Groasis One ophaalt, exclusief de eventuele transactiekosten, zullen 

worden aangewend teneinde de vordering van Groasis B.V. op de STAK Friends of Groasis One te 

voldoen. Zodoende participeert de Gebruiker middels de aangekochte GDS indirect in Groasis B.V. en 

deelt zij vanaf het moment van aankoop naar gelijke delen in de dividendrechten die aan de GDS 

toekomen;  

5.7  STAK Friends of Groasis One en/of Groasis B.V. behoudt zich het recht voor om, indien de vooraf 

beschreven ‘soft cap’ van € 250.000,00 niet behaald wordt, te besluiten dat de GDS niet zullen worden 

uitgegeven. De Gebruiker die reeds de Koopsom voor de certificaten aan de Aanbieder heeft voldaan, 

zal gerestitueerd worden, waarbij eventuele transactiekosten in vermindering zullen worden gebracht;  

5.8  STAK Friends of Groasis One en/of Groasis B.V. behoudt zich het recht voor om, in overeenstemming 

met de voorschriften in de Koopovereenkomst(en), de geldende Statuten en/of 

Administratievoorwaarden, de uitgifte van de GDS (tijdelijk) op te schorten of te beëindigen in de 



situaties zoals omschreven in de Koopovereenkomst(en), de geldende Statuten en/of 

Administratievoorwaarden; 

5.9  STAK Friends of Groasis One noch Groasis B.V. geven op enigerlei wijze (financieel) advies over de 

aankoop van GDS aan Gebruiker.   

 

 
Artikel 6 – Afwijzing aansprakelijkheid STAK Friends of Groasis One en/of Groasis B.V. 
 
6.1 STAK Friends of Groasis One noch Groasis B.V. is aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen 

van een Koopovereenkomst. STAK Friends of Groasis One mag de inschrijving op de GDS en/ of de 
aankoop hiervan afwijzen. STAK Friends of Groasis One noch Groasis B.V. is aansprakelijk voor enige 
schade of verlies van de Gebruiker, ongeacht de basis waarop de aansprakelijkheid wordt gebaseerd. 
STAK Friends of Groasis One en/of Groasis B.V. is/zijn voor een toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van enige verplichting op grond van de Koopovereenkomst (met inbegrip van deze 
Algemene Voorwaarden) uitsluitend aansprakelijk voor daaruit direct voortvloeiende schade ingeval 
van aantoonbare opzet of grove schuld van STAK Friends of Groasis One en/of Groasis B.V.; 

6.2 STAK Friends of Groasis One en Groasis B.V. gaan uit van een correcte aanlevering van gegevens door 
alle betrokkenen, waaronder de Gebruiker, en zijn niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige 
informatievoorziening. De Gebruiker is altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem 
aangeleverde informatie en bescheiden, inclusief enige wijzigingen hiervan. STAK Friends of Groasis 
One en/of Groasis B.V. zal bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte doen bij justitie. 

 
 
Artikel 7 – Geen garanties 
 
7.1 STAK Friends of Groasis One en/of Groasis B.V. biedt/bieden geen garanties noch ten aanzien van het 

Groasis Investor Platform en/of de Investering en/of de Investeerdersinformatie en/of eventuele 
successen van de Aanbieding of van de bedrijfsvoeringen, op welke wijze dan ook. De Gebruiker 
aanvaardt alle verantwoordelijkheid en risico met betrekking tot zijn of haar gebruik van het Groasis 
Investor Platform, de (aankoop van) GDS en het gebruik van het Groasis Investor Platform en/of de 
GDS. 
 

 

Artikel 8 – Intellectueel eigendom 

 

8.1 Alle logo's, beeldmerken, documenten en/of uitingen gedeeld via het Groasis Investor Platform of op 

andere wijze gedeeld met een Gebruiker, zijn eigendom van STAK Friends of Groasis One en/of Groasis 

B.V. en mogen niet door derden worden gebruikt, tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is 

verleend door STAK Friends of Groasis One en/of Groasis B.V.  

 

 

Artikel 9 – Privacy beleid/ AVG 

 

9.1  STAK Friends of Groasis One en Groasis B.V. hanteren een privacy beleid. Voor meer informatie wordt 

verwezen naar het Privacyreglement zoals te vinden op het Groasis Investor Platform en/of op de 

website van Groasis B.V.; 

9.2  STAK Friends of Groasis One en/of Groasis B.V. zal (zullen) enkel die gegevens van Gebruiker verlangen 

die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de overige verplichtingen die 

tussen partijen voortvloeien, waaronder inbegrepen het bijhouden van het Register. Op de verwerking 

van eventuele persoonsgegevens is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van 

toepassing. STAK Friends of Groasis One en/of Groasis B.V. zal (zullen) handelen conform de 

voorschriften van de AVG. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, evenals het 

gebruik en de beveiliging hiervan, kunt u tevens vinden in het Privacyreglement.  

 

 



Artikel 10 – Rechts- en forumkeuze 

 

10.1 Rechtskeuze: 

Op de rechtsverhoudingen tussen partijen (de Gebruiker, STAK Friends of Groasis One, Groasis B.V. 

en/of andere betrokkenen) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;  

 

10.2 Forumkeuze: 

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

 

 

Artikel 11 – Wijziging Algemene Voorwaarden 

 

11.1  STAK Friends of Groasis One heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van een wijziging 

worden de Gebruikers vooraf op de hoogte gesteld door melding op het Groasis Investor Platform. De 

gewijzigde Algemene Voorwaarden worden op het Groasis Investor Platform geplaatst.  

 

Voor vragen, opmerkingen of mededelingen ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden of anderszins, kunt 

u contact opnemen met: 

Stichting Administratiekantoor Friends of Groasis One/ Groasis B.V., Franseweg 9, 4651 PV te Steenbergen, +31 

167 54 75 54. 

Email: friendsofgroasis@groasis.com 
 


