Deelname aan Crowdfunding ASN Bank
ASN Bank ondersteunt duurzame ondernemers bij hun crowdfunding campagne via
Crowdfunding ASN Bank. In deze tekst lees je wat jij van ons kunt verwachten en wat wij van jouw
onderneming verwachten als je deelneemt aan Crowdfunding ASN Bank. De nieuwste versie van
deze tekst is in te zien op asnbank.nl.

Organisatie
Als ASN Bank jouw crowdfunding campagne ondersteunt, kom je de volgende organisaties tegen:
- Oneplanetcrowd International B.V. (Oneplanetcrowd).
Oneplanetcrowd treedt op als crowdfundingplatform/bemiddelaar. Oneplanetcrowd
toetst of jouw project in aanmerking komt voor crowdfunding. Gaat jouw
crowdfundingcampagne van start? Dan sluit je een overeenkomst met Oneplanetcrowd.
Oneplanetcrowd selecteert uit alle aanvragen voor crowdfundingprojecten de projecten
met de meeste potentie om in aanmerking te komen voor ondersteuning door ASN Bank.
- ASN Bank, een handelsnaam van de Volksbank N.V. (hierna: ASN Bank)
ASN Bank toetst of de projecten die Oneplanetcrowd voorstelt, passen bij haar duurzame
missie en achterban. Het ondersteunen van een campagne door ASN Bank houdt in dat
ASN Bank het project onder de aandacht brengt bij haar achterban via
communicatiekanalen zoals de nieuwsbrief en website. ASN Bank is geen partij in de
overeenkomst tussen jou als ondernemer, Oneplanetcrowd en de investeerder.
- Gijsbert Koren (gijsbertkoren.nl) coacht je bij het ontwikkelen van jouw
crowdfundingcampagne.

Algemene informatie
Het hele traject voor crowdfunding met steun van ASN Bank ziet er als volgt uit:
- Je meldt je aan via Oneplanetcrowd (info@oneplanetcrowd.nl) als je interesse hebt in
crowdfunding van jouw project. Je kan daarbij aangeven interesse te hebben in
ondersteuning door ASN Bank. Neem je eerst contact op met ASN Bank? Dan geven we
jouw verzoek na jouw akkoord door aan Oneplanetcrowd.
- Oneplanetcrowd doet een eerste toetsing en selecteert projecten die mogelijk in
aanmerking komen voor ondersteuning door ASN Bank.
- ASN Bank toetst het project aan de hand van haar (duurzame) criteria.
- Oneplanetcrowd doet finale toetsing en sluit een overeenkomst met jou.
- Je gaat akkoord met deze voorwaarden Crowdfunding ASN Bank.
- Na dit moment start de ondersteuning door ASN Bank.
- Je krijgt training en coaching voor je crowdfunding campagne door Gijsbert Koren.
- Je maakt een pitchvideo met steun van ASN Bank.
- Campagne start en loopt 4 tot 6 weken.
Over de beoordeling en selectie door Oneplanetcrowd en ASN Bank wordt niet
gecorrespondeerd en aan de aanmelding kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze voorwaarden gelden voor ondernemers die crowdfunden tussen januari 2020 en oktober
2022. Aanmelden voor deelname kan tot en met 30 juni 2022.

Voorwaarden voor Crowdfunding ondersteuning
van ASN Bank
ASN Bank ondersteunt tot 10 projecten per jaar, die al door de selectie van Oneplanetcrowd zijn
gekomen. Uit de door Oneplanetcrowd geselecteerde projecten kiest ASN Bank de projecten die
het best aansluiten bij de missie van ASN Bank en bij de belangstelling van de achterban.

Voorwaarden waaraan een project moet voldoen
- Financieringsbehoefte via crowdfunding is tussen € 150.000 en € 1.000.000;
- Crowdfunding in de vorm van een lening:
- looptijd maximaal 10 jaar;
- rente tussen 4% en 10% per jaar
- Je project is bedoeld om je bedrijfsactiviteiten uit te breiden. Zoek je financiering om je bedrijf
te starten, dan is Crowdfunding ASN Bank niet geschikt voor jou.
- Het project moet aansluiten op de missie van ASN Bank: stimuleren van duurzame
vooruitgang;
- Het project moet passen binnen één van de hieronder genoemde duurzame pijlers van ASN
Bank – mensenrechten, klimaat of biodiversiteit - en de invulling daarvan;
- Personen jonger dan 18 jaar kunnen niet met een project deelnemen;
- De onderneming moet in Nederland opgericht of gevestigd zijn;
- Aan Crowdfunding ASN Bank kunnen alleen ondernemers meedoen als projecteigenaar. Met
ondernemers bedoelen we in dit geval: een privaatrechtelijke rechtspersoon (vereniging,
coöperatie, naamloze vennootschap, besloten vennootschap en stichting), eenmanszaak,
vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap.

Na selectie van jouw project
Wordt jouw duurzame onderneming of project geselecteerd voor crowdfunding met
ondersteuning van ASN Bank? Dan ondersteunt ASN Bank jouw campagne op een aantal
manieren. En we verwachten ook iets terug van jou.
Wat kan je van ASN Bank verwachten?
- Wij brengen jouw project onder de aandacht van onze klanten en achterban via verschillende
communicatiekanalen van ASN Bank zoals de nieuwsbrief of een e-mailing en de website;
- Coaching voor jouw crowdfunding campagne door Gijsbert Koren:
- maximaal 3 uur op kosten ASN Bank;
- daarna betaalt ASN Bank de helft van de kosten (maximaal 7 uur);
- Opnemen van een pitchvideo op kosten van ASN Bank;
Wat verwacht ASN Bank van jou?
Voor de crowdfunding campagne zelf:
Een crowdfunding campagne kost veel tijd en energie.
We verwachten van jou dat je die tijd en energie erin wil én kan steken.
Je werkt mee aan de coaching door Gijsbert Koren.
Je werkt mee aan het maken van de pitchvideo;
Je stemt jouw campagne af met ASN Bank;
Je levert tekst en beeldmateriaal aan voor onder andere de website van ASN Bank;
Gebruik van de naam of logo van ASN Bank voor het project of de campagne uitsluitend na
goedkeuring ASN Bank;

-

Als een crowdfundingcampagne succesvol is, geeft de projecteigenaar minimaal 2 keer per
jaar inzicht in de financiën aan Oneplanetcrowd totdat de tegenprestatie naar de
Crowdfunders is geleverd.

Als tegenprestatie voor de ondersteuning van ASN Bank verwachten wij van jou gedurende 3 jaar
na de start van de campagne indien wij daar om vragen:
-

Minimaal 1 keer per jaar te bloggen op asnbank.nl en/of voordewereldvanmorgen.nl
Minimaal 1 keer per jaar aanwezig te zijn bij een meet-up met alle projecteigenaren
Minimaal 1 keer op verzoek van ASN Bank te komen spreken op een evenement
Op verzoek mee te werken aan minimaal 1 media-optreden via ASN Bank

Kosten
Aanmelden via ASN Bank of Oneplanetcrowd is kosteloos, zij het dat Oneplanetcrowd wel kosten
in rekening brengt bij de ondernemer voor de campagnes die van start gaan. Deze kosten
bestaan uit een plaatsingsfee en analyse fee. Daarnaast wordt een percentage van het geld dat
wordt opgehaald in rekening gebracht (succesfee). ASN Bank ontvangt een deel van de succesfee
als vergoeding voor gemaakte kosten. Een overzicht van de kosten vind je op de site van
Oneplanetcrowd (www.oneplanetcrowd.nl).
Maak je meer dan 3 uur gebruik van de coaching door Gijsbert Koren? Dan betaal je de 7 uren
daarna de helft van de kosten. Eventuele coachingkosten na die 10 uur betaal je volledig zelf.
Indien de ondernemer besluit om een door Oneplanetcrowd en ASN Bank geselecteerde
campagne uiteindelijk toch niet te starten of voortijdig stop te zetten, dan brengt ASN Bank
eventuele kosten die zij heeft gemaakt voor de campagne wel in rekening bij de ondernemer.

Overige belangrijke informatie
Beoordeling door Oneplanetcrowd
Oneplanetcrowd selecteert de plannen die in haar ogen de meeste potentie hebben. Deze
worden gevraagd om een businesscase die wordt beoordeeld door analisten van StartGreen
Capital.
Toets door ASN Bank aan duurzame criteria
De crowdfunding projecten die voorgesteld worden door Oneplanetcrowd krijgen nog een
uitgebreide duurzaamheidscheck door ASN Bank. Hiermee controleren wij of de projecten en
organisatie niet strijdig zijn met de missie, principes en issuepapers van ASN Bank. Mocht een
project of organisatie hier niet aan voldoen, dan kunnen zij niet deelnemen aan Crowdfunding
ASN Bank. Verandert een project in de voorbereiding op de crowdfunding campagne haar koers,
ook dan heeft ASN Bank het recht om het project niet toe te laten tot Crowdfunding ASN Bank.
Informatie over het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank staat op de website:
https://www.asnbank.nl/algemeen/duurzaamheid/duurzaamheidsbeleid.html

Daarnaast toetst ASN Bank of het aangemelde project aansluit bij de belangstelling van klanten
en achterban ASN Bank. En of het project past binnen één van de volgende drie duurzame pijlers:

Mensenrechten
ASN Bank vindt dat iedereen recht heeft op onderwijs, voedsel en een woning. Dat iedereen het
recht heeft zijn mening in vrijheid te uiten. Dat overheden niet zomaar geweld tegen burgers
mogen gebruiken. Initiatieven in deze pijler dragen hier aan bij en zijn bijvoorbeeld gericht op
producten en diensten gemaakt onder goede arbeidsomstandigheden en voor een eerlijke prijs.

Klimaat
De uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, veroorzaakt de huidige, snelle opwarming van
de aarde. Projecten in deze pijler dragen bij aan het verminderen van die uitstoot – voor een
leefbare wereld voor ons en volgende generaties. Denk hierbij aan initiatieven rond
energiebesparing of duurzame energie. Of bijvoorbeeld duurzame innovatie in de bouw- of
transportsector.

Biodiversiteit
De lucht die je inademt. Het water dat je drinkt. Het voedsel dat je eet. De medicijnen die je
inneemt. De natuur waar je ontspant. Zonder biodiversiteit zouden ze er niet zijn, of in elk geval
veel minder. Biodiversiteit is de variatie aan leven en aan ecosystemen – de gebieden waarin dit
leven voorkomt, zoals bossen en zeeën. Biodiversiteit is een levensvoorwaarde voor mensen.
Maar de biodiversiteit neemt momenteel snel af. Initiatieven die bijdragen aan de bescherming en
verbetering van biodiversiteit vallen in deze pijler.

Start campagne
Als wordt voldaan aan de vereisten van de duurzame pijlers wordt vervolgens wordt met de
ondernemers van de goedgekeurde projecten besproken wanneer de crowdfunding campagne
kan beginnen. En wordt de overeenkomst tussen de ondernemer/geldnemer en Oneplanetcrowd
getekend. De crowdfunding projecten presenteren hun campagne via een widget op de websites
van ASN Bank en Oneplanetcrowd;De ondernemer krijgt maximaal 6 weken om te crowdfunden.
Jaarlijks zullen er tot 10 projecten worden geselecteerd om te crowdfunden met ondersteuning
van ASN Bank. Het uiteindelijke aantal projecten wordt bepaald door ASN Bank.
Publicaties
Als er sprake is van intellectuele eigendomsrechten blijven die bij de projecteigenaar berusten. De
initiatiefnemer verleent ASN Bank door middel van deelname toestemming en indien van
toepassing, een licentie, om de ingediende initiatieven openbaar te maken, te verveelvoudigen en
in de ruimste zin van het woord offline en online te gebruiken, o.a. voor promotionele
doeleinden. De initiatiefnemers zullen geen vergoeding ontvangen voor het gebruik van de
inzending van hun project.

Privacy en aansprakelijkheid
ASN Bank verwerkt de persoonsgegevens van deelnemers op een zorgvuldige manier en in
overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Meer informatie over het
verwerken van persoonsgegevens vind je in het Privacy- en Cookiereglement van ASN Bank. Een
link naar dit Privacy- en Cookiereglement is te vinden op asnbank.nl. De persoonsgegevens van
de deelnemers die zij in het kader van Crowdfunding ASN Bank verstrekken aan ASN Bank
worden mede ten behoeve van promotionele acties gebruikt waaraan de initiatiefnemers hun
medewerking moeten verlenen zoals vermeld in deze voorwaarden. ASN Bank kan de
persoonsgegevens ook gebruiken voor het sturen van enquêtes en nieuwsbrieven. ASN Bank zal
jouw gegevens, inclusief de gegevens over je project en onderneming ook delen met
Oneplanetcrowd. Door aan Crowdfunding ASN Bank deel te nemen, geef je hier toestemming
voor.
Daarnaast zal Oneplanetcrowd persoonsgegevens delen met ASN Bank. Het gaat hierbij om
financiële gegevens in de situatie dat een initiatiefnemer niet meer aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen. Door aan Crowdfunding ASN Bank deel te nemen, geef je
hier toestemming voor.

Aansprakelijkheid
ASN Bank is niet aansprakelijk voor schade bij de deelnemende ondernemer of derden,, behalve
wanneer sprake is van opzet of grove schuld van ASN Bank. ASN Bank is niet aansprakelijk voor
schade door computer- en/of internetstoringen, hieronder mede begrepen storingen als gevolg
waarvan het project van deelnemer niet tijdig op asnbank.nl is geplaatst.
Toepasselijk recht
Op geschillen die mogelijk uit hoofde van Crowdfunding ASN Bank ontstaan tussen ASN Bank en
de ondernemers is Nederlands recht van toepassing. Conflicten die niet kunnen worden opgelost
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.
Beëindiging/wijziging
ASN Bank behoudt zich het recht voor om Crowdfunding ASN Bank, of de voorwaarden daarbij,
zonder opgaaf van reden en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving
achteraf tussentijds te wijzigen en/of te beëindigen. Dit kan betekenen dat een lopende
campagne niet wordt afgemaakt.
Uitsluitingen
Medewerkers van de Volksbank N.V. en (freelance) medewerkers van het platform Voor de
Wereld van Morgen, samenwerkingspartners van ASN Bank, medewerkers van Oneplanetcrowd
en samenwerkingspartners van Oneplanetcrowd zijn uitgesloten om als ondernemer
(projecteigenaar) deel te nemen aan Crowdfunding ASN Bank.

