DE HOLY UNICORN GIN CROWDFUNDING
KLEINE LETTERTJES (OK, deze letters waren niet echt klein)

Hoogte Donatie
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00

Op de crowdfundingactie voor Holy Unicorn Gin zijn deze Kleine Lettertjes van
toepassing. Ik weet het, het is taaie kost, maar het is goed dat je weet wat we
van elkaar kunnen verwachten. Door het doen van een Donatie ga je akkoord
met deze Kleine Lettertjes.
€ 500,00 of meer
1.
BEGRIPPEN
In deze Kleine Lettertjes kom je woorden met een hoofdletter tegen. Die
hebben de volgende betekenis.
• Actie: deze crowdfundingactie;
• Donatie: Jouw financiële bijdrage aan deze Actie, zoals beschreven in punt
3;
• Einddatum: de datum die ligt 30 dagen na lancering van de Actie. De Actie
wordt gelanceerd zodra het mogelijk is om Donaties te doen op Mijn
Website;
• Gin: de door Mij onder de naam Holy Unicorn Gin gecreëerde gin;
• Ik en Mij(n): Susan Aretz, woonachtig in Leiden;
• Jij, Je en Jou(w): jij als donateur van deze Actie;
• Streefbedrag: € 7.500,00, het bedrag dat Ik door middel van de Donaties
minimaal bij elkaar wil brengen om de opstartkosten voor het maken van
de Gin te bekostigen;
• Tegenprestatie: de door Jou geselecteerde tegenprestatie die Ik aan Jou
geef in ruil voor Jouw Donatie (zie punt 5);
• Website: Mijn website www.susanaretz.nl;

Vrije inleg tot € 50,00

Tegenprestatie
1 fles Gin
2 flessen Gin
• 2 flessen Gin en
• 1 door Mij gesigneerd exemplaar van
Mijn boek Borreltijd
• 1 door Mij gesigneerd exemplaar van
Mijn boek Wereldwijd Borreltijd en
• 3 flessen Gin en
• 1 door Mij gesigneerd exemplaar van
Mijn boek Borreltijd en
• 1 door Mij gesigneerd exemplaar van
Mijn boek Wereldwijd Borreltijd en
• een door Mij bij Jou thuis volledig
verzorgde borrel (voor max. 10
personen), die Ik Je persoonlijk kom
brengen
Mijn eeuwige dank!

3.
DONATIE
1. Op de Website kun Je jouw Donatie doen. De Donatie kan alleen worden
gedaan door middel van een overmaking van een geldbedrag via iDeal,
PayPal of credit card.
2. Je kunt bij de hoogte van de Donatie kiezen uit de volgende bedragen:
a. € 50,00
b. € 100,00
c. € 150,00
d. € 500,00 of meer
e. Vrije inleg tot € 50,00
3. Ik verplicht Mij er toe de Donatie alleen te gebruiken voor het betalen van
de opstartkosten voor het op de markt brengen van de Gin.

3. De Gin die ik als Tegenprestatie lever betreft flessen uit de eerste oplage.
De eerste 150 personen die een Donatie doen waaraan de Gin is
gekoppeld, ontvangen flessen die zijn voorzien van een uniek
serienummer. Voor zover de Tegenprestatie bestaat uit de Gin en/of Mijn
boeken, neem Ik de verzendkosten voor Mijn rekening als het afleveradres
zich in Nederland bevindt. Als het adres buiten Nederland is, moeten we
het even over de verzend- en eventuele importheffingen en accijnzen
hebben, maar daar komen we vast uit. Voor zover de Tegenprestatie
bestaat uit de door Mij verzorgde borrel, is dat helaas alleen mogelijk als
het borreladres zich in Nederland bevindt. Uiteraard moeten de Covidmaatregelen het wel toelaten om de borrel te organiseren.
4. De Tegenprestatie wordt niet geleverd vóór de officiële lancering van Mijn
nieuwe boek Wereldwijd Borreltijd (naar verwachting medio september
2021).
5. Toch even wat juridische taal: door de Donatie te doen, ga Je met Mij een
wederkerige overeenkomst (of in het geval van de vrije inleg: een
eenzijdige overeenkomst) aan onder de ontbindende voorwaarde dat het
Streefbedrag vóór of op de Einddatum is behaald. Dat wil zeggen dat de
overeenkomst tot stand komt door Mijn aanbod aan Jou om de Donatie te
doen en Jouw aanvaarding van dat aanbod door het overmaken van Je
Donatie aan Mij. De overeenkomst wordt echter weer ontbonden als vóór
of op de Einddatum het Streefbedrag niet is behaald. De ontbinding heeft
tot gevolg dat Ik het volledige bedrag van Jouw Donatie weer (zonder
rente) terugbetaal aan Jou.
6. De aard van de overeenkomst hangt af van de door Jou gedane Donatie en
de daaraan gekoppelde Tegenprestatie:
a. Voor zover het gaat om de Gin, Mijn boeken het verzorgen van de
borrel, is de overeenkomst een (wederkerige) overeenkomst van
koop;
b. Voor zover het gaat om de vrije inleg, betreft het een (eenzijdige)
schenking van Jou aan Mij.

4.
STREEFBEDRAG
1. De Gin kan pas op de markt gebracht worden als het Streefbedrag is
behaald.
2. Ik heb Mij als doel gesteld dat het Streefbedrag vóór of op de Einddatum
moet zijn behaald.
3. Als het Streefbedrag niet vóór of op de Einddatum is behaald, is de Actie
mislukt en krijg Jij Je Donatie van Mij gegarandeerd terug. Je krijgt dan niet
de Tegenprestatie.

6.
PRIVACY
1. Je zult wat persoonsgegevens moeten achterlaten als je een Donatie doet,
zoals Je naam, (e-mail)adres en eventueel Je bankrekeningnummer.
2. Ik gebruik deze gegevens alleen in het kader van de Actie, met als doel Je
Jouw Tegenprestatie te kunnen sturen en contact met Je op te nemen bij
onverhoopte problemen.
3. Je persoonsgegevens bewaar Ik totdat alle Tegenprestaties zijn verzonden.
Daarna vernietig Ik ze.

5.
TEGENPRESTATIE
1. Bij het doen van de Donatie mag Je een Tegenprestatie uitkiezen, maar de
Tegenprestatie is wel gekoppeld aan de hoogte van Jouw Donatie.
2. Rechtsboven zie Je de verschillende mogelijkheden:

7.
WAT IK VERDER NOG KWIJT WIL
1. De Donatie kan niet worden herroepen en ongedaan worden gemaakt.
2. De uiteindelijke verkoopwaarde van de Gin kan mogelijk lager zijn dan
€ 50,00.
3. De botanicals die in de Gin worden gebruikt kunnen uiteindelijk licht
afwijken van wat Ik op de Website heb vermeld.

2.
DE HOOFDPUNTEN
• Ik heb een fantastisch idee om Mijn eigen Gin op de markt te brengen.
• Ook bij het maken van deze Gin gaat de kost voor de baat uit. Dat wil
zeggen dat de meeste kosten gemaakt moeten worden voordat er wordt
gedestilleerd en gebotteld.
• Door middel van Jouw Donatie kan Ik die kosten bekostigen.
• In ruil voor Jouw Donatie krijg Jij de door jou geselecteerde Tegenprestatie.
• Als Ik het Streefbedrag niet haal, krijg Jij Je volledige Donatie terug,
gegarandeerd!

