
Seedrs-actie: niveaugebonden extraatjes BUX-crowdfunding - Algemene Voorwaarden

1. BUX Holding B.V. (“BUX”) geeft verschillende cadeaus (“Extraatjes”) weg voor mensen
die tijdens de crowdfundingactie 2022 (“Deze Promotion”) via het Seedrs-platform in
BUX beleggen onder de hieronder vermelde voorwaarden.

2. Om mee te doen en voor de Extraatjes in aanmerking te kunnen komen, moet je:
a. ten minste het minimumbedrag hebben belegd die per niveau gelden:

i. niveau 1 - € 500 - € 1.000;
ii. niveau 2 - € 1.001 - € 5.000;
iii. niveau 3 - € 5.001 - € 20.000;
iv. niveau 4 - € 20.001+; en

b. een actief account op het Seedrs-crowdfundingplatform hebben; en
c. een account bij de BUX Zero-beleggingsapp hebben (het registratieproces

hebben doorlopen en als BUX Zero-klant zijn geaccepteerd); en
d. hetzelfde e-mailadres gebruiken op zowel het Seedrs-platform als op BUX Zero,

BUX X/Stryk of BUX Crypto.
3. Als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, kom je automatisch in aanmerking

voor de hieronder vermelde Extraatjes, onder de hieronder genoemde voorwaarden:
a. niveau 1 - 50 BUX Tokens; gratis spaarplan tot het einde van 2022;
b. niveau 2 - 100 BUX Tokens; gratis spaarplan tot het einde van 2022;

BUX-merchandise;
c. niveau 3 - 250 BUX Tokens; gratis spaarplan tot het einde van 2023;

BUX-merchandise; kaartjes voor het BUX-beleggersevenement;
d. niveau 4 - 1000 BUX Tokens; gratis spaarplan tot het einde van 2023;

BUX-merchandise; kaartjes voor het BUX-beleggersevenement; paar BUX
Limited Edition Nike-schoenen; privé-evenement met de CEO van BUX; overleg
met het managementteam van BUX; Wall of Fame bij BUX-hoofdkantoor in
Amsterdam.

4. Om BUX Tokens te ontvangen moet je:
a. akkoord zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden van BUX Crypto en als BUX

Crypto-klant zijn geaccepteerd; en
b. beleggen voordat er een bepaald aantal beleggers per niveau is bereikt. Het

maximumaantal mensen dat in aanmerking komt om BUX Tokens te ontvangen
is per niveau als volgt:

i. niveau 1 - 500 beleggers;
ii. niveau 2 - 250 beleggers;
iii. niveau 3 - 100 beleggers;
iv. niveau 4 - 25 beleggers; en



c. BUX Tokens zijn alleen beschikbaar voor inwoners van Nederland, België, Italië,
Spanje en Ierland. BUX-merchandise kan worden weggeven nadat de
crowdfundingactie is beëindigd. BUX besluit geheel naar eigen inzicht hierover
en over het besluit kan niet worden onderhandeld.

5. Het BUX-beleggersevenement zal worden georganiseerd nadat de crowdfundingactie is
beëindigd en de resultaten bekend zijn gemaakt. Met de beleggers die voor dit Extraatje
in aanmerking komen, zal persoonlijk contact worden opgenomen.

6. BUX is als enige beslissingsbevoegd met betrekking tot Deze Promotion, en behoudt
zich het recht voor Deze Promotion op elk gewenst moment zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen, aan te passen, uit te breiden of stop te zetten. BUX zal je bij
wijzigingen binnen Deze Promotion en/of de voorwaarden daarvan in kennis stellen door
onze website te actualiseren en we adviseren je dan ook om regelmatig onze website op
nieuwsberichten te controleren.

7. Indien BUX enige vorm van fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik van Deze Promotion
dan ook ontdekt, dan word je onmiddellijk van Deze Promotion uitgesloten en kan BUX
eventueel reeds toegekende BUX Tokens terugvorderen.

8. BUX behoudt zich het recht voor eventuele Extraatjes waarvoor een deelnemende
gebruiker in aanmerking komt in te houden indien BUX van mening is dat misbruik is
gemaakt van het idee achter Deze Promotion of indien er onregelmatigheden worden
geconstateerd. BUX zal eventuele geschillen op eerlijke en gepaste wijze oplossen,
ongeacht of deze voorwaarden daarin voorzien, en de beslissing van BUX met
betrekking tot het geschil is definitief.

9. Neem voordat je aan Deze Promotion deelneemt contact op met je belastingadviseur
voor informatie over de juiste fiscale behandeling met betrekking tot Deze Promotion en
eventuele fiscale gevolgen van het ontvangen van BUX Tokens. BUX neemt geen
verantwoordelijkheid voor enige heffing met betrekking tot BUX Tokens.

10. BUX en de aan haar gelieerde ondernemingen en haar bestuurders zijn in geen geval
aansprakelijk voor enige verliezen, aansprakelijkheid of kosten die voor jou voortvloeien
uit het door ons aan jou verstrekken van de Extraatjes.

De beleggingsdiensten van BUX Zero met betrekking tot aandelen en ETF's worden aangeboden door
BUX B.V. BUX B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58403949. BUX B.V. is
geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De diensten binnen BUX Zero
met betrekking tot cryptocurrency's worden aangeboden door BUX Alternative Investments BV (BUX
A.I.). BUX AI staat bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) geregistreerd als aanbieder van
cryptodiensten. DNB houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 door BUX Alternative Investments B.V. BUX
Alternative Investments B.V. staat niet onder prudentieel toezicht van DNB of onder gedragstoezicht van
de AFM. Dit betekent dat er geen toezicht wordt gehouden op financiële eisen of bedrijfsrisico's en er
geen sprake is van specifieke financiële consumentenbescherming.


