Voorwaarden
Persoonsgegevens
De persoonsgegevens zoals ingevuld bij het aanmaken van een account op de website van Whiskyplan B.V. blijven bij
Whiskyplan B.V.. Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen.
Het aanmaken van een account houdt in dat je in ieder geval de eerstvolgende Whiskyplan-nieuwsbrief krijgt. We gaan er vanuit
dat je op de hoogte wilt blijven. Als dat niet zo is dan heb je onderaan de nieuwsbrief de gelegenheid om je af te melden.

Informatie voor de certificaathouder
Prijs
• Er zijn 2 soorten certificaten van aandelen; een certificaat en een topcertificaat. De prijs voor een certificaat bedraagt € 150,- die
van een topcertificaat € 5.000,- Meerdere certificaten kopen is mogelijk en wordt ook aangemoedigd; er is geen limiet aan de
aan te kopen certificaten.
• Onderlinge verkoop van de certificaten van aandelen is toegestaan, hiervoor geldt wel meldingsplicht. Vergeet dan niet ook het
account over te dragen.
Opbrengst / dividend
• Een genummerde fles whisky (0,7 liter) uit de eerste batch die door Whiskyplan B.V. wordt uitgebracht.
• Op het moment dat het bedrijfsresultaat het toelaat, zal de certificaathouder meedelen in de winst. Dan wordt het beschikbaar
gestelde gedeelte van de winst evenredig onder de certificaathouders verdeeld.
• Jaarlijks worden er één of meerdere acties ondernomen speciaal voor de certificaathouders (te denken valt aan een certificaathoudersdag, kortingen, speciale bottelingen, of speciale proeverij).
• Indien mogelijk komt er een Hall (of Wall) of Fame waarop alle certificaathouders genoemd worden.
• Certificaathouders hebben geen stemrecht in Whiskyplan B.V. en geen vergaderrecht; beide zijn voorbehouden aan de aandeelhouders.
• Houders van topcertificaten hebben daarnaast per kalenderjaar recht op een waarde van € 100,- aan kortingen/cadeaus, ongeacht het bedrijfsresultaat.

Risico’s
Beleggen in certificaten van aandelen is niet zonder risico. Ook het beleggen in Whiskyplan B.V. brengt risico’s met zich mee.
Daarin onderscheiden we de planningsfase, de fasetussen het opzetten van de onderneming en de dag waarop er daadwerkelijk
geproduceerd gaat worden, en de ondernemingsfase, de fase daarna. Dit zijn de risico’s:
- Tijdens de planningsfase
Whiskyplan B.V. committeert zich om tijdens de planningsfase niet meer uit te geven dan 10% van het geïnvesteerde geld. Dus in
deze fase is het risico maximaal 10% van het ingelegde kapitaal.
- Tijdens de ondernemingsfase
Certificaathouders zijn mede-eigenaars die meedelen in de winst zodra het bedrijfsresultaat het toelaat. Bij faillissement is het
risico maximaal het ingelegde kapitaal.
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