Algemene voorwaarden 2local
2local wijst u erop dat u bij registratie akkoord gaat met de hieronder opgestelde algemene voorwaarden.
De crowdfunding wordt georganiseerd door 2local. Crowdfunders kunnen op dit moment beginnen met
het registreren. Het emailadress van de crowfunder zal worden geregistreerd. Na de registratie zal een
bedrag van minimaal € 2,50 moeten worden betaald zodat de crowdfunding kan aanvangen. Bij aanschaf
van meer dan €1.000,- per maand zal de 2local KYC-procedure ingaan. De verkoop van ICO tokens zal
plaatsvinden tijdens de ICO en IEO volgens de data welke op de website 2local.io wordt bekend
gemaakt. Iedereen kan na de registratie en een minimale bijdrage van € 2,50 mee doen met de
crowdfunding, met uitzondering van ingezetenen van People’s Republic of China, North Korea, Iran,
Afghanistan, Syria, Canada en USA.

Artikel 1 Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
 Crowdfunder/klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met 2local een overeenkomst heeft
afgesloten.
 2local BV: gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, Nederland.
 Overeenkomst: de overeenkomst waarin de klant zijn eigen mobiele telefoonnummer en/of
emailadres invult op de website van 2local http://2local.io of in de 2local Android/iOS applicatie en
minimaal € 2,50 betaalt. 2local keert vervolgens L2L tokens uit ter waarde van het ingelegde
bedrag tegen de aangekondigde waarde.
 Wallet: dit betreft een softwareprogramma waarin sleutels worden opgeslagen. De software kan
een interactie aangaan met verschillende blockchainnetwerken. Met deze wallet kan de
klant/crowdfunder digitale betalingseenheden verzenden en ontvangen.
 Ondernemersactiviteiten: 2local BV doet op dit moment aan Reward Based Crowdfunding in de
vorm van ICO L2L en stelt hierbij een wallet ter beschikking met de functionaliteit van het
overmaken van L2L tokens naar andere 2local wallets en informatie ter beschikking aangaande
duurzaamheid en welvaart gerelateerde onderwerpen.
 ICO: emissie van specifiek geprogrammeerde crypto-assets voor het financieren van projecten en
startups.
 ICO L2L: is Reward Based Crowdfunding. Registratie van telefoonnummer en/of email-adres met
een inleg van minimaal € 2,50. Na registratie worden de L2L tokens beschikbaar gesteld in een
digitale wallet.
 Reward Based Crowdfunding: een vorm van crowdfunding waarbij consumenten of bedrijven via
een website of Android/iOS applicatie een bedrag investeren tegen een beloning.
 Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog
op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee
gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Werkingssfeer
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Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de crowdfunder
en 2local.
De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 2local voor de uitvoering
waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.
De toepasselijkheid algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de crowdfunder wordt hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn
overeengekomen door 2local en de crowdfunder.
Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld.
De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten
Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van
deze wijziging.
2local is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
Als de crowdfunder in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor 2local alleen bindend indien voor zover deze door
2local uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij een mogelijke vertaling is de
Nederlandse tekst bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

1.10 De door 2local bijgehouden, ontvangen of opgeslagen communicatie dan wel administratie geldt als
authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de crowdfunder.

Artikel 3 Overeenkomst
1.11 De overeenkomst tussen 2local en de crowdfunder komt tot stand door een registratie van het
telefoonnummer en betaling van minimaal € 2,50.
1.12 Na de registratie en betaling van minimaal € 2,50 worden L2L tokens uitgekeerd. De overeenkomst
duurt naar verwachting tot januari 2020, na deze datum zullen de L2L tokens op een exchange worden
aangemeld.
1.13 De crowdfunder is zich ervan bewust dat de waarde van cryptocurrencies zoals onder andere bitcoin
en litecoin sterk kan fluctueren en dat er geen enkele garantie kan worden afgegeven voor de waarde
van de cryptocurrencies op enig moment.
1.14 In de ICO fase maakt 2local gebruik van de Stellar-blockchain waarvan de voorwaarden, te lezen op
https://www.stellar.org/terms-of-service/, hier als herhaald en ingevoegd kunnen worden beschouwd.
1.15 Ingezetenen van People’s Republic of China, North Korea, Iran, Afghanistan, Syria, Canada en USA
zijn uitgesloten van deelname en mogen geen L2L tokens kopen.

Artikel 4 Verplichtingen 2local
1.16 2local registreert persoonlijke gegevens en volgt hierbij nauw de wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2016.
1.17 Bij registratie wordt een inleg gevraagd van minimaal € 2,50. Het is aan 2local om omstreeks januari
2020 de L2L tokens te listen op een exchange. Voornoemde termijn betreft geen fatale termijn.
1.18 De L2L token maakt gebruik van de Stellar-blockchain.

Artikel 5 Verplichtingen Crowdfunder
1.19 De crowdfunder registreert zijn of haar telefoonnummer of emailadres.
1.20 De inleg per registratie is minimaal € 2,50.
1.21 Het invoeren van de juiste gegevens is de verantwoordelijkheid van de crowdfunder. De crowdfunder
staat in voor de juistheid van de door de crowdfunder opgegeven gegevens. Het niet juist doorgeven
van gegevens komt geheel voor rekening en risico van de crowdfunder.
1.22 De crowdfunder draagt de verantwoordelijkheid voor het beschikken over een goede en veilige:
• internetverbinding;
• computer, tablet, smartphone of ander apparaat waarmee via het internet verbinding met de website
2local.io kan worden gemaakt, die is voorzien van up to date maatregelen tegen o.a. indringers,
virussen, spam, etc.;
• telefoon dan wel smartphone waartoe de crowdfunder uitsluitend zelf toegang heeft, en via welk
sms-berichten van 2local onbelemmerd kunnen worden ontvangen.
• In het geval niet voldaan is aan de in dit artikel bepaalde voorwaarden, is 2local niet aansprakelijk
voor geleden schade als gevolg van fraude
1.23 De registratie is uitsluitend toegestaan voor personen ouder dan 18 jaar. De crowdfunder verklaart
ouder te zijn dan 18 jaar of toestemming te hebben verkregen van een ouder of voogd.
1.24 De crowdfunder vrijwaart 2local van alle juridische claims met betrekking tot de door de crowdfunder
opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst
1.25 Het is niet mogelijk het bedrag dat is geïnvesteerd te wijzigen.
1.26 Indien de crowdfunder meer wil investeren, is het mogelijk om extra L2L ICO tokens aan te schaffen.

Artikel 7 Contractduur
1.27 De Overeenkomst wordt aangegaan met ingang van de registratie voor de periode tot de aanmelding
van de L2L-token bij een exchange, welke naar verwachting omstreeks januari 2020 gaat plaatsvinden.
1.28 Een rechtsvordering tegen 2local uit welke hoofde dan ook, verjaart 1 jaar na beëindiging van de
opdracht.
1.29 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst
1.30 2local spant zich in om fraude te voorkomen. Het is 2local toegestaan om, zowel voorafgaand, tijdens
als na afloop van een transactie alle maatregelen te nemen die 2local nodig acht. 2local is te allen tijde
ter voorkoming van fraude en/of misbruik gerechtigd een transactie op te schorten en/of te annuleren,
teneinde de transactie te onderzoeken en/of aanvullende informatie op te vragen.

1.31 2local is te allen tijde naar eigen inzicht gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en/of te annuleren.
Bij een vermoeden of vaststelling dat in strijd is gehandeld met deze algemene voorwaarden en/of
misbruik is gemaakt is 2local eveneens gerechtigd een account te blokkeren en de reeds uitgekeerde
L2L tokens terug te vorderen. 2local is in geen geval schadeplichtig jegens de crowfdunder. Indien er
via een bank is betaald zal het reeds betaalde bedrag minus gemaakte kosten worden teruggestort. Bij
betalingen met cryptocurrencies zijn terugbetalingen alleen mogelijk als de crowdfunder de retourwallet bevestigd, gezien de initieel betalende wallet niet kan worden geverifieerd.

Artikel 8 Betaling
1.32 Betaling door de crowdfunder dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, bij vooruitbetaling te
geschieden. Betaling dient te geschieden in fiat geld en/of BTC, ETH, XLM.

Artikel 9 Intellectuele eigendom
1.33 Alle woord- en beeldmerken die door 2local worden gebruikt zijn eigendom van 2local en zijn
licentiegevers. Het is niet toegestaan gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van 2local en de betreffende licentiegever.
1.34 In geval van een derde stelt dat het gebruik van de werken in strijd is met de intellectuele
eigendomsrecht van die derde, zal de crowdfunder 2local hiervan onverwijld in kennis stellen.

Artikel 10 Data privacy
1.35 2local kent een separaat privacyreglement, te raadplegen via de website. Dit regelement is van
toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsverhoudingen tussen 2local en de crowdfunder. Via
acceptatie van deze Algemene voorwaarden wordt de crowdfunder geacht kennis genomen te hebben
van dit privacyreglement en deze ook te accepteren.
1.36 In het kader van de uitvoering van de overeenkomst verwerkt 2local persoonsgegevens van de
crowdfunder.
1.37 2local en de crowdfunder handelen in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van
de bescherming van persoonsgegevens bij de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1.38 Informatie die 2local verstrekt wordt met de grootst mogelijke zorg verstrekt. Desondanks kunnen
onjuistheden niet altijd voorkomen worden. 2local is niet aansprakelijk voor eventuele schade als
gevolg van onvolledigheden of onjuistheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
1.39 2local is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van haar website dan wel
van haar diensten.
1.40 Alle adviezen van 2local (telefonisch, per e-mail of informatie op de website) zijn vrijblijvend,
informerend en zonder enige aansprakelijkheid van 2local gegeven. 2local kan nooit aansprakelijk
gesteld worden voor te lijden schade door crowdfunder als gevolg van koersfluctuaties.
1.41 Gezien er sprake is van een koop op afstand bij een aan- of verkoop door een consument, heeft
crowdfunder als consument recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden de ontbinding van de
overeenkomst in te roepen, het zogenoemde 'herroepingsrecht'.
1.42 De crowdfunder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich kunnen voordoen bij de
dienstverlening van 2local via het internet en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen
voordoen, zoals de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de website 2local.io, het niet
of niet tijdig kunnen verstrekken en/of verwerken van een order, storingen van en/of gebreken in de
website van 2local en/of onderliggende hardware en/of (inter)netwerkverbindingen en/of software waar
het platform op draait en/of externe services waarvan het platform gebruik maakt. Behoudens opzet en
grove schuld van 2local is 2local niet aansprakelijk voor deze bijzondere omstandigheden, dan wel voor
de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet of niet volledig bereikbaar of beschikbaar zijn van de
website van 2local dan wel bij vertragingen en/of storingen en/of niet volledige werking van de website.
1.43 Indien een fout wordt gemaakt doordat de crowdfunder 2local onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt, is 2local voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. De crowdfunder vrijwaart
2local voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de crowdfunder aan
2local onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de crowdfunder aantoont dat de schade
geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of
grove schuld van 2local.

1.44 2local is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Zij is nooit aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen, maar niet limitatief bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving,
kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zijn, waardevermindering van producten, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De schade die 2local moet vergoeden is te allen tijde
beperkt tot het inlegbedrag.
1.45 De aansprakelijkheid voor directe schade van 2local wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de crowdfunder 2local onverwijld en
deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van
tekortkoming en 2local ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort
blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat 2local in staat is adequaat te reageren.
1.46 2local is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van een mobiele telefoonnummer. Dit komt
volledig voor rekening en risico van de crowdfunder.

Artikel 12 Overmacht
1.47 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan elektriciteits-en internetstoringen,
hackers en in het geval dat 2local, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de
overeenkomst redelijkerwijs niet van 2local kan worden gevergd, zal de uitvoering van de
overeenkomst worden opgeschort, dan wel zijn beide partijen bij aanhoudende problemen van langer
dan drie maanden, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, alles zonder enige verplichting tot
schadevergoeding.
1.48 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van 2local indien er sprake is van overmacht.

Artikel 13 Vervaltermijn
1.49 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en
andere bevoegdheden van de crowdfunder uit welke hoofde ook jegens 2local in verband met het
verrichten van werkzaamheden door 2local in ieder geval na één jaar na het moment waarop de
crowdfunder bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en
bevoegdheden.

Artikel 14 Toepasselijk recht; bevoegde rechter
1.50 Op alle overeenkomsten tussen de crowdfunder en 2local waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
1.51 De rechter in de vestigingsplaats van 2local is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 2local heeft echter het recht het geschil voor te leggen aan
de volgens de wet bevoegde rechter.
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