Follow This algemene voorwaarden - August 2020
CONCEPT VERSIE

DISCLAIMER Indien door uw aanmelding als lid, Follow This zal overgaan tot het
aanschaffen van een aandeel in een olie- en gasbedrijf, kunt u binnen een termijn van
14 dagen (de “heroepingstermijn”) uw aanmelding ongedaan maken.Indien u herroept
binnen de herroepingstermijn, dient Follow This het betreffende aandeel dat met uw
lidmaatschap verbonden is weer te verkopen. In een dergelijk geval bestaat de kans
dat de waarde van het aandeel bij verkoop niet overeenkomt met de waarde van het
aandeel bij aanvang van het lidmaatschap. Door lid te worden stemt u ermee in dat de
uitkering bij herroeping in voorkomend geval lager kan zijn dan het betaalde bedrag bij
aanmelding.
Follow This verwerft op verzoek van leden aandelen in olie- en gasbedrijven en oefent
namens leden het stemrecht op aandelen uit, maar Follow This heeft geenszins de
intentie een beleggingsinstelling, -vereniging en/of -onderneming te zijn. Het
lidmaatschap van Follow This dient dan ook niet als een financieel product te worden
gezien.
Voor meer informatie over Follow This en het lidmaatschap verwijzen wij graag
naar de Frequently Asked Questions, de statuten en deze algemene voorwaarden
en alle andere informatie op de website.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING FOLLOW THIS
1. Definities
1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij
uit de context duidelijk anders blijkt:
Follow This: de Vereniging Follow This, ingeschreven bij de kamer van koophandel
onder het nummer 62049933.
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Leden: natuurlijke- en/of rechtspersonen die zich aansluiten of aangesloten zijn bij
Follow This, in enkelvoud "Lid".
Lidmaatschap: het lidmaatschap van Follow This.
Machtiging: de machtiging namens Leden aan Follow This.
Statuten: d
 e statuten van Follow This.
Aandeel: e
 en aandeel in een olie- en gasbedrijven, in voorkomend geval kan aandeel
gelezen worden als aandelen.
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Follow This inzake het Lidmaatschap.
2. Toepassing
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op: - het Lidmaatschap; - alle aanbiedingen
en/of overeenkomsten van Follow This aangaande de Leden; - de Machtiging.
2.2 Indien een Lid tijdens het online registratieproces op de "Aanmelding afronden" knop
(of vergelijkbare button zoals “buy share button”) drukt, gaat het Lid daarmee zonder
wijzigingen akkoord met de inhoud van deze Voorwaarden. Met het afronden van het
online registratieproces komt ook het Lidmaatschap tot stand.
2.3 Follow This zal bij het tot stand komen van het Lidmaatschap ter grote van de
eenmalige bijdrage (minus administratiekosten) van een Lid op naam en voor rekening
en risico van Follow This een aandeel in een olie- en gasbedrijf verwerven.
2.4 Na het tot stand komen van het Lidmaatschap, heeft een Lid een periode van 14
dagen om het Lidmaatschap te herroepen. Hiertoe kan een Lid het herroepingsformulier
gebruiken als te vinden op de website van Follow This.
2.5 Bij herroeping door een Lid binnen de herroepingstermijn zal Follow This de reeds
door een Lid betaalde gelden aan het Lid terugstorten waarbij het bepaalde in de
disclaimer aan het begin van deze Voorwaarden van toepassing is.
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2.6 Follow This bevestigt het Lidmaatschap middels een schriftelijke kennisgeving nadat
online het Lidmaatschap tot stand is gekomen.
2.7 Het afgeven van een Machtiging door een Lid, houdt tevens in het akkoord van het
Lid met deze Voorwaarden.
3 Algemeen en rangorde
3.1 Door het bezit door Follow This van aandelen in olie- en gasbedrijven en de
verkregen Machtigingen aangaande zulke aandelen, zal Follow This olie- en
gasbedrijven trachten te bewegen duurzame energiebedrijven te worden. Follow This
beoogt niet voor haar Leden rendementen te behalen aangaande door Follow This
aangeschafte aandelen.
3.2 Deze Voorwaarden betreffen onder andere de nadere uitwerking van de rechten
en verplichtingen welke hebben te gelden tussen een Lid en Follow This. De Statuten
hebben tevens te gelden tussen een Lid en Follow This.
3.3.In het geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze Voorwaarden en de
Statuten, heeft het bepaalde in laatstgenoemd document voorrang.
4. Voorwaarden voor Lidmaatschap, bijdrage Leden en uittreden
4.1. Aangaande het Lidmaatschap is een eenmalige bijdrage verschuldigd en dient
een Lid de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te voldoen. Deze jaarlijkse
lidmaatschapsbijdrage wordt door de algemene vergadering van Follow This
vastgesteld.
4.2. Het Lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar, behoudens in de gevallen
geregeld in de Statuten. Een natuurlijk- en/of rechtspersoon is Lid op het moment dat
Follow This het Lid heeft aanvaard.
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4.3 Het verenigingsjaar van Follow This loopt van 1 januari van een kalenderjaar tot
en met 31 december.
4.4 Het Lidmaatschap van een Lid is voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging door
een Lid.
4.5 Een Lid kan het Lidmaatschap op elk moment per email en/of post opzeggen. Per
de opzegging heeft een Lid geen verplichtingen meer jegens Follow This, doch de
opzegging wordt pas geëffectueerd per het einde van het verenigingsjaar waarin
wordt opgezegd en dat is formeel de beëindigingsdatum van het Lidmaatschap.
4.6 Zodra het Lidmaatschap eindigt, ongeacht de reden, verkrijgt dit Lid ter grote van
de dan geldende waarde van het aandeel dat voor het lid is aangeschaft een
vordering op Follow This ("uittreedvergoeding").
4.7 Het Lid verklaart zich ermee bekend dat de uittreedvergoeding wegens
ontwikkelingen in de markt kan afwijken van hetgeen dit Lid bij aanvang van het
lidmaatschap heeft bijgedragen. Het Lid aanvaardt het hieraan verbonden risico en
doet afstand van zijn of haar recht Follow This, bestuurders en derden ter zake
aansprakelijk te stellen.
4.8 Met inachtneming van het in artikel 4.5 en 4.6 bepaalde, zal Follow This zich
inspannen om per het moment van opzegging van het Lidmaatschap door het Lid, het
Lid de uittreedvergoeding te betalen.
4.9 Verplichtingen die naar hun aard zijn bedoeld om voort te blijven bestaan na het
beëindigen van het Lidmaatschap, blijven van toepassing na de beëindiging van het
Lidmaatschap.
5. Verplichtingen van de Leden
5.1 Leden gaan er mee akkoord dat:
a. zij bij aanmelding voor het Lidmaatschap steeds alle velden (bij het aanmelden via
Internet of anderszins) volledig en correct invullen.
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b. zij veranderingen in persoonlijke gegevens tijdig doorgeven aan Follow This.
c. zij hun gebruikersnaam/wachtwoord niet zullen verstrekken aan derden, en dat zij
alle redelijke maatregelen nemen om ongeautoriseerd gebruik van het Lidmaatschap te
voorkomen.
d. zij gehouden zijn zich conform het bepaalde in deze Voorwaarden en de Statuten te
gedragen.
e. zij verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van de niet-nakoming van genoemde
verplichtingen.
f. zij mailings en nieuwsbrieven van Follow This ontvangen waarbij een Lid zich te allen
tijde kan afmelden voor de ontvangst daarvan.
6. Verplichtingen van Follow This
6.1 Follow This zal de gegevens van en omtrent de Leden alleen gebruiken voor zover
dat nodig is in verband met het Lidmaatschap. Follow This zal dergelijke gegevens niet
aan derden overdragen, anders dan aan partijen die deze gegevens nodig hebben in
het kader van het Lidmaatschap, een en ander met inachtneming van het bepaalde in
de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Follow This zal zich houden aan het
Privacybeleid dat zij dienaangaande heeft opgesteld.
6.2 Follow This zal zich voorts naar beste vermogen inspannen om:
- die verplichtingen na te komen die krachtens de Statuten aan Follow This zijn
opgedragen.
- in het algemeen de doelstellingen zoals opgenomen in de Statuten na te leven.
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7. Machtiging
7.1 Een Lid kan aan Follow This een Machtiging afgeven. De Machtiging wordt verleend
per e-mail of andere wijze zoals door Follow This te bepalen. Met de Machtiging
verleent het Lid het bestuur van Follow This tot weder intrekking last en volmacht om: namens hem of haar het agenderings- en stemrecht aangaande het aandeel in olie- en
gasbedrijven van dit Lid in de algemene aandeelhoudersvergaderingen uit te oefenen.
7.2 De Machtiging kan door het Lid op ieder moment worden ingetrokken. Intrekking
van de Machtiging kan invloed hebben op de status van het Lidmaatschap en Follow
This en een Lid treden in overleg over de wijze van de (eventuele) voortzetting van het
Lidmaatschap.
7.3 De Machtiging eindigt in ieder geval op het moment dat het Lidmaatschap om welke
reden dan ook eindigt.
8. Onafhankelijke partijen
8.1 Follow This en haar Leden zijn ten opzichte van elkaar onafhankelijke partijen;
er is geen sprake van een agentschap, samenwerkingsverband, arbeidsrelatie of
franchise relatie.
9. Aansprakelijkheid
9.1 Behoudens voor zover in dit artikel anders is bepaald, is iedere aansprakelijkheid
van Follow This voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met het
Lidmaatschap en/of het gebruik van de Machtiging uitgesloten.
9.2 Follow This is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die wordt veroorzaakt
als gevolg van grove nalatigheid of opzet in de uitoefening van haar verplichtingen
zoals opgenomen in de Statuten, enige overeenkomst of deze Voorwaarden waarbij
de aansprakelijkheid gemaximeerd is per Lid tot de hoogte van de door een Lid
betaalde eenmalige bijdrage en is de totale aansprakelijkheid van Follow This naar
alle leden nooit meer dan Eur 5.000.
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9.3 Iedere aansprakelijkheid van Follow This voor indirecte of gevolgschade, zoals
gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade of verlies van
goodwill is uitgesloten.
9.4 Iedere aansprakelijkheid van Follow This voor handelingen of nalaten van derde
partijen die zijn ingehuurd of gecontracteerd door Follow This, is uitgesloten.
9.5 Iedere aansprakelijkheid van Follow This voor het gebruik van of het vertrouwen
op informatie die beschikbaar is gesteld op de website van Follow This, is uitgesloten.
9.6 Indien op Follow This bovenop het in het voorgaande bepaalde nog enige
aansprakelijkheid mocht rusten, is deze gelimiteerd tot het bedrag dat in het
betreffende geval door de verzekeringsmaatschappij van Follow This zal worden
uitgekeerd.
9.7 Een Lid zal Follow This en haar bestuurders vrijwaren tegen alle claims en
aanspraken van derden die het gevolg zijn van het handelen (of nalaten) van een Lid
en zal Follow This en haar bestuurders alle schade en redelijke kosten vergoeden, die
verband houden met de niet-nakoming door het Lid van enige verplichting opgenomen
in de Statuten, deze Voorwaarden en enige andere overeenkomst.
10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op de
website, software, namen, afbeeldingen, publicaties of andere auteursrechtelijke
werken van Follow This, blijven gedurende en na afloop van het Lidmaatschap c.q.
enige overeenkomst in eigendom van de Follow This of een derde partij van wie
Follow This het recht heeft verkregen om deze rechten te gebruiken.
10.2 Materiaal dat ter beschikking aan de Leden is gesteld, zal niet door de Leden
worden gekopieerd, nagemaakt, getoond aan derden, of op andere wijze worden
gebruikt worden anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst of deze
Voorwaarden.
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11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen in het kader van het Lidmaatschap zullen worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de Statuten en/of
andere interne reglementen anders bepalen.
12. Diversen
12.1 Follow This heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
Wijzigingen van de Voorwaarden tussen de partijen zijn enkel geldig en bindend
indien ze schriftelijk, waaronder door publicatie op de website, bekend zijn gemaakt.
12.2 Indien enige wijziging van de Voorwaarden aantoonbaar in het nadeel van de
Leden is, heeft een Lid het recht om binnen 30 dagen na bekendmaking van de
wijziging het Lidmaatschap te beëindigen.
12.3 Indien en voor zover, als gevolg van nietigheid, een wetswijziging of anderszins
van overheidswege te gelden voorschriften, een aanpassing van de Voorwaarden
en/of de Statuten alsmede structurering van het Lidmaatschap noodzakelijk is, dan
zullen deze Voorwaarden, de structuur van het Lidmaatschap en/of Statuten worden
aangepast waarbij zoveel mogelijk getracht wordt aan te sluiten bij de huidige inhoud
en context van voornoemde documenten. Het Lid verklaart zich bij voorbaat akkoord
met voornoemde wijzigingen en zal in een ledenvergadering waarin deze
aanpassingen aan de orde zijn met het voorstel tot aanpassing van de Voorwaarden
en/of Statuten alsmede structurering van het lidmaatschap instemmen.
12.4 Bij een wijziging van de Statuten, geldt altijd de meest recente versie van de
Statuten.
12.5 De administratie van Follow This strekt tot volledig bewijs van de rechten en
verplichtingen van Follow This en een Lid over en weer, behoudens tegenbewijs.
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12.6 Indien in de verhouding tussen Follow This en een Lid een schriftelijke melding is
voorgeschreven, wordt hier tevens een melding langs elektronische weg bedoeld.
12.7 Indien Follow This gelden aan een Lid heeft terug te storten, ongeacht de reden,
is hierover door Follow This geen rente verschuldigd.
12.8 Deze Voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Follow This.
12.9 Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 augustus 2020 en vervangen
alle voorgaande versies.
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