CROWDFUNDING INVESTERINGSTOETS
Algemene inleiding
In het kader van verantwoord investeren stellen we u onderstaande vragen, alvorens uw
investering definitief geactiveerd wordt. De vragen zijn opgesteld conform voorschriften van
de AFM. Wij raden u aan om een verantwoord deel van uw vrij belegbaar vermogen in
crowdfunding te investeren. Conform AFM voorschriften is de particuliere investeringslimiet
voor investeringen via SamenInGeld.nl vastgesteld op € 80.000.
Bent u zich bewust van de risicoclassificatie ten
aanzien van uw investering(en) in één of
meerdere projecten op SamenInGeld.nl?

Ja / Nee

Wat is uw werk- en denkniveau?

Basisonderwijs
VMBO / MAVO / LBO
MBO
HAVO / VWO (HBS,MMS)
HBO/WO

Heeft u ervaring met het beleggen in aandelen,
obligaties of andere risicovolle investeringen?

Ja / Nee

Is er een kans dat u het geld van de door u
gedane investering op korte termijn toch nodig
heeft?

Ja / Nee

Indien zal blijken dat de projectaanvrager, na
wanbetaling, niet kan voldoen aan zijn/haar
verplichtingen en u uw verstrekte investering
deels of geheel verliest, hoe gemakkelijk zou u
dit kunnen opvangen met andere inkomsten
en/of vermogensbestanddelen? *

A. Ik zou deze tegenvaller - met enige moeite (deels) kunnen compenseren met andere
inkomsten of mijn uitgaven kunnen verlagen.

Welk deel van uw vrij belegbare vermogen heeft
u geïnvesteerd of bent u van plan te investeren
in

A. Meer dan 75% (nagenoeg mijn hele
vermogen)

crowdfunding projecten?

B. Dit vormt geen probleem voor mij.

B. Tussen de 50% en 75%
C. Tussen de 10% en 50%
D. Minder dan 10% (een klein gedeelte van
mijn vermogen)

De volgende vragen gaan in op uw kennisniveau ten aanzien van crowdfunding via
SamenInGeld.nl.
Als u een lening aan een projectaanvrager
verstrekt op SamenInGeld.nl, krijgt u
gegarandeerd minimaal 50% van de lening
terug.

Waar

Het rentepercentage van de leningen op
SamenInGeld.nl is veelal hoger dan het
rentepercentage op uw spaarrekening, maar het
risicoprofiel van beide is vergelijkbaar.

Waar

Niet waar

Niet waar

* Door het vestigen van de hypotheek is dit risico beperkt.
Na beantwoording van deze toets ontvangt u van ons een acceptatie of afwijzing van uw
investering.
Indien u vragen heeft inzake het investeren via SamenInGeld.nl kunt u uiteraard contact met ons
opnemen via tel: 030-7400035 of info@SamenInGeld.nl.

