
Lening 

BOTS Hungary Ltd., Nánási út 39. E. ép. II. em.

926 te Budapest, hierna ‘BOTS’;





Lening 

De lening van minimaal 250K, tegen een rente van 5,1%, is echt bedoeld 
als werkkapitaal. Boosts voor de marketing in al die landen waar we zijn, 
extra personeel in onze organisatie die inmiddels is gegroeid naar zo’n 80 
man met nog vele plekken te vullen en wat te denken van alle techniek die 
nodig is om continue te blijven upscalen. 
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BOTS BY REVENYOU



Peildata

Het verstrekken van de lening wordt opengesteld vanaf 16 oktober 2021 en eindigt op 1 januari 
2022 (of wanneer de maximum gestelde bedrag is behaald). Startmomenten zijn opgesteld met 
drie peildata.


1 november 2021: iedereen die vóór deze datum de overeenkomst heeft afgerond en de 
leengelden heeft gestort

1 december 2021: iedereen die de overeenkomst heeft afgerond en de leengelden heeft gestort 
tussen 1-30 november 2021

1 januari 2022: iedereen die de overeenkomst heeft afgerond en de leengelden heeft gestort 
tussen 1-31 december 2021


Na afloop

Na de einddatum van de lening volgt terugstorting of u laat de lening doorlopen indien u dat wilt 
voor de dan geldende -mogelijk gewijzigde- voorwaarden. De rente wordt per kwartaal uitbetaald. 
Mocht u binnen twee jaar van uw lening willen overdragen dan kunt u dit kenbaar maken middels 
het Bulletinboard. Dit is vergelijkbaar met de wijze waarop ook certificaathouders hun certificaten 
kunnen overdragen.


Risico?

BOTS is een commercieel bedrijf met commerciële risico’s. De lening is, hoewel overdraagbaar, 
minder goed overdraagbaar dan beursgenoteerde obligaties. U loopt een kredietrisico op BOTS. 


Meedoen

Heeft u interesse? Vul dan het formulier in. Binnen een paar dagen ontvangt u dan de opzet van 
de overeenkomst die u kunt inzien en een formulier om de lening verder in orde te maken. Na 
ontvangst kunt u uiteraard definitief bepalen of u meedoet. Let op: er zit een maximum aan.


BOTS BY REVENYOU



Contact
Heeft u nog verdere vragen dan kunt u direct contact opnemen met Anita 
Kwakman via lening@revenyou.io.

Zij zal het hele proces begeleiden.


CONTACT

mailto:lening@revenyou.io



