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SmartFund Fundamens 
Bouwen op vertrouwen 
 

 
 

Welkom aspirant-lid van SmartFund Fundamens! 

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van SmartFund Fundamens; een 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening, waarbij leden elkaar steunen door middel van schenkingen bij 

arbeidsongeschiktheid door ziekte.  

 

Hieronder geven we antwoord op de meeste gestelde vragen. Als je geen antwoord vindt op je vraag, 

neem dan contact op met iemand die je kent binnen de vereniging. Hij of zij zal je verder wegwijs maken!

 

VRAGEN
 

» Wat is een SmartFund? 

» Hoe werkt SmartFund Fundamens in het kort? 

» Welke categorieën hanteert SmartFund Fundamens? 

» Wat zijn de basisvoorwaarden om deel te kunnen nemen? 

» Waarom is een SmartFund aantrekkelijk voor een ondernemer? 

» Is SmartFund Fundamens een arbeidsongeschiktheidsverzekering? 

» Wat is het verschil met een arbeidsongeschiktheidsverzekering? 

» Ik heb al een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kan ik dan toch meedoen of moet ik de AOV 

eerst opzeggen? 

» Wat is het verschil met andere schenkkringen? 

» Wat zijn de kosten voor mij als lid? 
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» Wat kosten de schenkingen? 

» Betaal ik schenkbelasting? 

» Wat is SmartWorkspaces? 

» Wat is SmartDeposit? 

» Hoe hoog is het bufferbedrag dat ik moet storten? 

» Hoe werkt de e-wallet? 

» Blijf ik de eigenaar van het geld op de e-Wallet? 

» Is mijn saldo altijd voldoende hoog om andere mensen te helpen? 

» Wat gebeurt er als deelnemers opeens stoppen en er nog personen zijn die een schenking 

ontvangen?  

» Wat gebeurt er met mijn geld als SmartSharing of Intersolve failliet gaat? 

» Hoe kan ik toetreden? 

» Ik heb al een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kan ik dan toch meedoen of moet ik de AOV 

eerst opzeggen? 

» Ik ben DGA van mijn bedrijf. Kan ik meedoen? 

» Ik ben 67 jaar. Kan ik nog instappen? 

» Hoe kan ik opzeggen? 

» Wanneer meld ik me ziek? 

» Wat als ik twee keer achter elkaar ziek word? 

» Hoe dien ik een verzoek in voor een schenking omdat ik ziek geworden ben? 

» Ik ben in het verleden ernstig ziek geweest. Kan ik meedoen? 

» Kan ik een gedeeltelijke schenking aanvragen? 

» Naast mijn bedrijf ben ik parttime in loondienst op een school. Kan ik toch meedoen? 

» Hoe kunnen we fraude voorkomen? 

» Wat is de aanmeldingsprocedure? 

» Lid worden van de Facebook pagina van SmartFund Fundamens? 

 

 

ANTWOORDEN

Wat is een SmartFund? 

Een SmartFund is een gezamenlijk fonds van ondernemers die elkaar in het geval van arbeidsongeschiktheid 
een schenking zullen doen. Daardoor kan de onderneming van een zieke deelnemer gecontinueerd worden en 
dat is een goede zaak. Het is een vangnet van ondernemers.  

↑TOP 
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Hoe werkt SmartFund Fundamens in het kort? 

Smartfund Fundamens bestaat uit zelfstandig ondernemers die woonachtig en/of werkend zijn in Amsterdam 
Noord/Landelijk Noord.  

Elke deelnemer is houder van een e-wallet in SmartDeposit, die wordt beheerd door een fundmanager. 
Wanneer een deelnemer arbeidsongeschikt is, doneert elke deelnemer gedurende de arbeidsongeschiktheid 
een klein bedrag uit de e-wallet. Deze wordt automatisch weer aangevuld via een incasso. Je draagt bij naar 
rato: als jij het hoogste bedrag wilt ontvangen als je arbeidsongeschikt bent, dan draag je ook het meest bij. 
Fundamens hanteert drie categorieën; een schenking van €1250, €1750 en €2250. De maximale duur dat je 
recht hebt op een schenking is 24 maanden achtereen. 

↑TOP 

Welke categorieën hanteert SmartFund Fundamens? 

Fundamens hanteert drie categorieën; een schenking van €1250, €1750 en €2250. 

↑TOP 

Wat zijn de basisvoorwaarden om deel te kunnen nemen? 

Bij SmartFund Fundamens gelden de volgende regels. 
1. Je bent zelfstandig ondernemer  
2. Je haalt je inkomen hoofdzakelijk uit je bedrijfswinst 
3. je onderneming bestaat aantoonbaar via KvK inschrijving minimaal een jaar  
4. je vult een eigen schriftelijke verklaring over de gezondheid in. 

5. je kent minimaal één lid van de Vereniging persoonlijk en moeten door het bestuur en de leden worden 
goedgekeurd om in te stappen.  

6. je werkt en/of woont in Amsterdam Noord/Landelijk Noord 

7. als lid van de vereniging ben je minimaal 1 keer per jaar aanwezig bij een algemene leden vergadering en 
ben je bereid om zaken binnen de vereniging mee op te pakken als dat nodig is 

8. Je tekent een toetredingsovereenkomst en verklaart je akkoord met het reglement en de statuten 

9. Het is belangrijk dat je het systeem van elkaar helpen bij arbeidsongeschiktheid zoals dat bij SmartFund 
Fundamens wordt vormgegeven ondersteunt.  

↑TOP 

Waarom is een SmartFund aantrekkelijk voor een ondernemer? 

Het is een oplossing die gebaseerd is op solidariteit, die door zijn zakelijke uitwerking transparant en ook nog 
heel betaalbaar is. Zo regelen ondernemers op een slimme manier hun risicodekking. 

 ↑TOP 

Is SmartFund Fundamens een arbeidsongeschiktheidsverzekering? 

Nee. SmartFund Fundamens is geen verzekering, maar een vangnet van en door ondernemers, die elkaar 
helpen in geval van langdurige ziekte. 

↑TOP 

Wat is het verschil met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering? 
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Smartfund Fundamens is geen verzekering, er wordt geen premie betaald en er wordt niet uit een pot betaald. 
Bij SmartFund Fundamens gaat het om een rechtstreekse schenking van de ene ondernemer aan de andere 
ondernemer. Elke deelnemer heeft een eigen buffer waaruit geschonken wordt als een deelnemer ziek is. Een 
SmartFund is veel goedkoper dan een AOV, zelfs als er gedoneerd wordt. 

↑TOP 

Ik heb al een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kan ik dan toch meedoen of moet ik de AOV eerst opzeggen? 

Ja, je kan natuurlijk meedoen. Een SmartFund is bedoeld voor een ‘ kortdurende’ arbeidsongeschiktheid 

zodat je daarna weer verder met je bedrijf kunt. SmartFund kan niet het risico dekken voor als je volledig 

arbeidsongeschiktheid zou worden en als gevolg daarvan nooit meer kunt werken. In dat geval kan je 

ook niet meer verder met je bedrijf. Voor dat risico kan je goed je AOV houden. Dan is het voordelig om 

de wachttijd van je AOV te laten verhogen, omdat je de eerste periode gedekt wordt door het 

SmartFund. Dat drukt de premie van de AOV behoorlijk. Bovendien opzeggen betekent dan dat je 

wellicht later te maken zou hebben met slechtere acceptatievoorwaarden. 

Maar het is een ingewikkelde verzekering, dus informeer je goed. 

↑TOP 

Wat is het verschil met andere schenkkringen? 

Bij SmartFunds bepalen de ondernemers samen de regels van hun vangnet. Bijvoorbeeld als het gaat om 

het aantal deelnemers, om de hoogte van donaties, om de looptijd van een donatie, om de leeftijd van 

een deelnemer en om de toetreding en uittredingsafspraken. 

Bij andere schenkkringen zijn de regels bepaald door de eigenaren en koop je een kant en klaar product. 

Ook bij SmartFund Fundamens zijn de regels dus van de leden zelf.  

↑TOP 

Wat zijn de kosten voor mij als lid? 

Als lid betaal je: 

 Eenmalig € 150,- excl. BTW entree kosten 

 Per maand € 10,- excl. BTW voor het gebruik van 2 platforms; Smartworkspaces en Smartdeposit. 

Deze administratiekosten worden automatisch geïncasseerd door SmartSharing BV. Bij deelname 

aan de vereniging geef je een machtiging af op het formulier dat je dan ontvangt.  

 € 2,50 per maand lidmaatschap 

 eventueel schenking als iemand ziek is 

Behalve de schenkingen, zijn de onkosten zakelijk aftrekbaar. Er zijn geen kosten verbonden op 

transacties van e-Wallets.  

Wat kosten de schenkingen? 

Dat is op voorhand niet te bepalen, want je weet niet wie er ziek worden en een tijd niet meer kunnen 

werken. 

Het hangt verder ook af van het aantal ondernemers in het SmartFund en het aantal zieke leden. Kijk je 

naar algemeen beschikbare cijfers, dan is ziekteverzuim van ondernemers erg laag; rond 1,5%. 

Ondernemers zijn geneigd om zoveel mogelijk door te werken. 
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Het is handig wel rekening te houden dat er dus wel gemiddeld 1 ziektegeval op de 40 deelnemers kan 

zijn in de schenkkring. Gemiddeld betaal je in dat geval ongeveer 1/39
ste

  van het bedrag dat de zieke 

ondernemer ontvangt.  

Schenkingen zijn geen zakelijke kosten, maar privé uitgaven, als je tenminste gebruik wilt maken van de 

fiscale schenkingsvrijstelling. 

↑TOP 

Betaal ik schenkbelasting? 

Normaal gesproken zal een lid nooit bedragen schenken aan een zieke ondernemer die opgeteld jaarlijks 

boven de vrijstellingsgrens van € 2.147 (2018) uitkomen. Dan hoeft er geen schenkingsbelasting betaald te 

worden. In onze vereniging schenkt men met privé geld.  

In SmartDeposit regelen we ons betalingsverkeer. Daarbinnen is geborgd dat schenkingen altijd directe 

betalingen zijn tussen de ene en het andere lid. Zonder tussenkomst van een derde partij of een 

administrateur.  

↑TOP 

Wat is SmartWorkspaces? 

Je start bij SmartFund Fundamens in je eigen SmartFund-community SmartWorkspaces. Hier vind je alles 

wat je moet weten, ontmoet je fondsgenoten en communiceer je met de fundmanager en/of fiatteurs. 

Smartworkspaces: 

 Volledig veilig en besloten 

 Er kunnen berichten in een keer aan de hele groep gestuurd worden 

 Agenda voor vergaderingen 

 Discussie kan via de website gevoerd worden 

 Alle documenten staan op de site: stappenplannen, checklists, verenigingsstatuten, reglement, 

alternatieve keuzen 

 Er kunnen enquêtes worden gemaakt om meningen te peilen, maar ook om besluiten te nemen 

of keuze voor een vergaderdatum te regelen. 

 Ervaringen van andere SmartFunds kunnen met elkaar gedeeld worden 

 Via de coaching module kunnen ervaringsdeskundigen van andere SmartFunds, SmartSharing of 

willekeurig andere experts individuele leden (bijvoorbeeld bestuur, administrateur) of de hele 

groep coachen 

 Door de uitgebreide profielpagina’s kun je als lid eenvoudig maatjes zoeken om mee samen te 

werken. 

↑TOP 

Wat is SmartDeposit? 
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SmartDeposit is ontwikkeld door SmartSharing en Intersolve. Het is een webapplicatie waarmee het fonds 

wordt beheerd, de schenkingen worden berekend en de financiële transacties worden uitgevoerd. Hier 

staat een zogenaamde e-Wallet voor je klaar die gekoppeld is aan een bestaande privé bankrekening van 

jouw keuze. SmartDeposit zorgt er voor dat je verplichte minimale buffer altijd op peil blijft. Ook de 

onderlinge schenkingen worden automatisch geregeld evenals afspraken binnen het SmartFund over 

wachttijden, duur van de arbeidsongeschiktheid etc. 

Je hebt 24/7 toegang tot het platform en inzage in je e-Wallet, saldo en transacties van donaties. Als je 

ziek bent en wordt ondersteund door de leden, dan kun je dit schenkingsbedrag zelf overmaken naar je 

eigen bankrekening.  

Smart Workspaces en SmartDeposit faciliteren samen onze vorm van schenkkringen en bieden ons de 

mogelijkheid om als we willen in de toekomst ook eventueel zelf ons pensioen, onderling krediet, 

aanvullende AOV, leningen, dienstenruilsysteem etc. te regelen.  

↑TOP 

Hoe hoog is het bufferbedrag dat ik moet storten? 

Het bedrag van de buffer die je op je e-Wallet staat, komt overeen met het door jou gewenste 

donatiebedrag, dus € 1250, € 1750, € 2250. 

↑TOP 

Hoe werkt een e-Wallet? 

Je stort in een keer een buffer bedrag op de e-Wallet. Het bedrag van de buffer komt overeen met het 

door jou gewenste donatiebedrag, dus € 1250, € 1750, € 2250. Als je zelf schenkt dan berekent het 

systeem automatisch wat je weer bij moet storten in de buffer. Dat wordt dan automatisch geïncasseerd, 

zodat de zieke ondernemer ervan uit kan gaan dat hij/zij het geld ook echt krijgt. En jij hebt geen 

omkijken naar of je voldoet aan de buffer. Dat zou je ook willen als je onverhoopt zelf ziek wordt.  

De incassobedragen variëren afhankelijk van het aantal schenkingen. Maar zijn er geen zieken, dan is er 

geen noodzaak tot aanvullen van de buffer en wordt er niet geïncasseerd. 

Je mag natuurlijk meer op je e-Wallet storten en dan kan je altijd het bedrag boven de buffer weer 

opnemen.  

Buffers worden automatisch aangevuld. Is het bedrag op je tegenrekening ontoereikend, dan krijg je 

hiervan een melding en kun je met i-deal dit direct aanvullen.  

↑TOP 

Blijf ik de eigenaar van het geld op de e-Wallet? 

Ja. Het bedrag op je e-Wallet is en blijft van jou, jij bent de eigenaar van dat bedrag. Het staat op jouw 

naam op een digitale rekening die wordt beheerd door de partner van SmartSharing t.w. Intersolve. 

Het geld wordt alleen gebruikt voor het schenken aan een ander en voor het ontvangen van schenkingen 

als je zelf ziek bent. 

Het saldo op de buffer behoort tot je eigen vermogen. 

↑TOP 

Is mijn saldo altijd voldoende hoog om andere mensen te helpen? 

We werken met een buffer, die als het nodig is automatisch wordt aangevuld. Daardoor is er altijd 

zekerheid dat de andere geholpen wordt. 

↑TOP 

Wat gebeurt er als deelnemers opeens stoppen en er nog personen zijn die een schenking ontvangen? 

Deelnemers hebben een opzegtermijn van 6 maanden. Na die maanden komt het bedrag dat op de e-

Wallet staat pas weer vrij voor degene die de schenkkring verlaat. Gedurende de opzegtermijn betaalt de 
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uittredende ondernemer nog mee aan de donaties. Dit is bedoeld om de solidariteit te borgen en 

zekerheid te geven aan alle deelnemers. 

↑TOP 

Wat gebeurt er met mijn geld als SmartSharing of Intersolve failliet gaat? 

Dan krijg je je geld op de e-Wallet terug. Je geld staat op een zogenaamde Derdengeldenrekening (zoals 

je dat kent van de notaris) en is ondergebracht in een Stichting Derdengelden, die helemaal losstaat van 

Intersolve en SmartSharing. Het door de stichting beheerde geld staat in bewaring bij een systeembank. 

In dit geval de ABN AMRO. Intersolve valt onder toezicht van de AFM en de DNB. De provider Intersolve 

is verplicht zoveel buffer te hebben als dat de e-Wallet-houders in bewaring geven. Er is geen risico van 

geldverlies bij een eventueel faillissement, omdat een egi (elektronisch geld instelling) letterlijk niets 

anders mag doen dan het bewaren van geld. Intersolve is bekend met privacy en kent een KYC (know 

your client) procedure. 

↑TOP 

Hoe kan ik toetreden? 

Je wordt uitgenodigd door het bestuur van het SmartFund. Dan start er een toetredingsprocedure, zodat 

je bewust in een aantal stappen de vereiste informatie aanlevert, de aanvraag gecontroleerd wordt door 

en je aanmeldt in de platforms. Als laatste controleert Intersolve of de bankgegevens kloppen en 

verstrekt je een e-Wallet (zie ook aanmeldprocedure).  

↑TOP 

Ik heb al een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kan ik dan toch meedoen of moet ik de AOV eerst 

opzeggen? 

Ja , je kan natuurlijk meedoen.  

Een SmartFund Fundamens is bedoeld voor een ‘ kortdurende’ arbeidsongeschiktheid zodat je daarna 

weer verder met je bedrijf kunt. SmartFund Fundamens kan niet het risico dekken voor als je volledig 

arbeidsongeschiktheid zou worden en als gevolg daarvan nooit meer kunt werken. In dat geval kan je 

ook niet meer verder met je bedrijf. Voor dat risico kan je goed je AOV houden. Dan is het voordelig om 

de wachttijd van je AOV te laten verhogen, omdat je de eerste periode gedekt wordt door SmartFund 

Fundamens. Dat drukt de premie van de AOV behoorlijk. Bovendien opzeggen betekent dan dat je 

wellicht later te maken zou hebben met slechtere acceptatievoorwaarden. 

Maar het is een ingewikkelde verzekering, dus informeer je goed. 

↑TOP 

Ik ben DGA van mijn BV. Kan ik meedoen? 

Iedereen die niet wettelijk verzekerd is en zijn hoofdinkomsten haalt uit het voeren van een bedrijf, kan 

meedoen in een SmartFund. 

↑TOP  

Ik ben 67 jaar. Kan ik nog instappen? 

Jazeker. Er wordt geen leeftijdsgrens opgelegd bij SmartFund, zoals anderen dat wel doen. De meeste 

SmartFunds gaan uit dat je ouder bent dan 18 jaar en aantoonbaar minimaal een jaar je hoofdinkomen 

uit je eigen bedrijf hebt gehaald. 

↑TOP 

Hoe kan ik opzeggen? 

Je kan eenvoudig je opzegging melden. Na verloop van de afgesproken opzegtermijn van 6 maanden, 

verlaat je dan het SmartFund met het saldo dat op de e-Wallet staat. 

↑TOP 
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Wanneer meld ik me ziek? 

Je meldt je ziek wanneer je verwacht gedurende een langere periode niet in staat te zijn met je 

onderneming inkomen te verwerven door je ziekte. (zie ook hoe dien ik een verzoek in om schenking als 

ik ziek geworden ben) 

↑TOP 

Wat als ik twee keer achter elkaar ziek wordt? 

Je ontvangt bij arbeidsongeschiktheid door ziekte gedurende maximaal twee jaar schenkingen, daarna 

moet je minimaal een halfjaar beter zijn om weer aanspraak op de voorziening te kunnen maken (meer 

info, zie de reglementen).  

In SmartDeposit wordt bijgehouden hoeveel maanden je geld ontvangen hebt. De verschillende 

ziekteperiodes worden opgeteld. 

↑TOP 

Hoe dien ik een verzoek in om schenking als ik ziek geworden ben? 

Ziekmelding vindt plaats in SmartDeposit en de reden daarvan meld je telefonisch of schriftelijk bij het 

bestuur. Deze gaat hierover met je in gesprek en bereid de aanvraag voor. Bij goedkeuring van twee 

aangewezen fiatteurs wordt de schenkingsprocedure in werking gezet.  

De beoordeling of de schenking nodig is, ligt in de eerste plaats en vooral bij jouzelf. Het bestuur gaat 

met in je gesprek. Dit is nodig omdat zij ook zorgvuldig naar de leden toe moeten kunnen 

verantwoorden waarom er volgens jou moet worden overgaan tot schenking. SmartDeposit is leidend 

voor de berekening van het te ontvangen bedrag. 

 

Er is één maand wachttijd voor zieke leden voordat de schenkingen in werking worden gezet. Dit is nodig 

om de aanvraag te verwerken. De maand wachttijd geldt vanaf de datum dat de ziekte is ingetreden. Dit 

kan dus (iets) eerder zijn, dan het moment waarop je de ziekte hebt gemeld. Als je langer dan een maand 

ziek bent, zodanig dat je geen werk kunt doen of voor de helft je werk kunt doen, kun je aanspraak 

maken op schenkingen. Dit kan 100% of 50% van je afgesproken maandelijks te ontvangen bedrag zijn. 

Het bedrag dat je ontvangt is een netto bedrag, er hoeft dus niets over te worden afgedragen aan de 

Belasting. 

↑TOP 

Ik ben in het verleden ernstig ziek geweest. Kan ik meedoen? 

Zeker. We kennen geen beperkingen en discrimineren niet op ziektegeschiedenis. Wel is het noodzakelijk 

dat je naar de ondernemers in de schenkkring eerlijk en open over je medische historie bent. Ook als je 

ziek bent of verwacht ziek te worden hoeft dat geen bezwaar te zijn. Het is natuurlijk wel belangrijk een 

evenwichtige mix te hebben van leden, zodat bij ziekte de schenking ook gegarandeerd kan worden. Dit 

wordt wel meegenomen in de afweging je op te nemen in de groep of je eventueel te introduceren bij 

een andere.  

↑TOP 

Kan ik een gedeeltelijke schenking vragen? 

Ja. Als je je inkomen gedeeltelijk verliest door je ziekte, kan je je donatieverzoek overeenkomstig 

aanpassen / verkleinen. Dat wordt ook verwacht, want de gedachte erachter is dat je inkomensverlies 

afdekt en daarmee in staat bent gesteld om verder te gaan als ondernemer. Als het niet nodig is dan ga 

je het Smartfund niet belasten.  Dat mag je ook van de andere deelnemers verwachten. Dat is 

wederkerigheid.  

↑TOP 

Naast mijn bedrijf ben ik parttime in loondienst op een school. Kan ik toch meedoen? 

Ja, het bedrag dat je als schenking kunt ontvangen, is afhankelijk van de inkomsten die je bedrijfsmatig 

hebt verdiend. De regel is, dat de schenking betrekking heeft op derving van inkomen dat niet onder de 

WIA/ WGA valt, dus het inkomen uit eigen onderneming.  
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↑TOP 

Hoe kunnen we fraude voorkomen? 

Uit de ervaringen tot nu toe met schenkkringen (ongeveer 8-10 jaar) zijn er nog geen fraude gevallen 

bekend.  

Er zitten daarnaast een aantal functies in het beheersysteem die fraude voorkomen. We zijn geen 

verzekeraar, die toekenning van een claim zoveel mogelijk beperkt. 

Daarnaast is een veiligheidsklep aanwezig, die zorgt dat bij een te hoog totaal bedrag aan schenkingen 

het systeem van betalen en incasseren wordt gestopt. Dit geeft de Fund Manager de kans om te 

beoordelen wat er moet gebeuren en dat te overleggen. 

↑TOP 

 

Wat is de aanmeldprocedure? 

1. Na het intakegesprek met één van de leden van SmartFund Fundamens word je uitgenodigd 

voor deelname aan Smartdeposit. Je maakt een wachtwoord aan, dan kun je aan de slag. Daarna 

kom je als aspirant-lid in het systeem 

2. Vul je profiel volledig inplus de NAW gegevens van je bedrijf. Dit is nodig voor de facturering 

3. Het bestuur beoordeelt je intake en adviseert de leden  

4. Leden krijgen 2 weken de tijd om eventueel bezwaar te maken 

5. Vervolgens krijg je het aanvraagformulier toegestuurd en het AOF Reglement van onze 

vereniging. Je geeft je donatiebedrag aan waarvoor je wilt inschrijven. Je tekent een machtiging 

voor het incasseren van administratiekosten en voor het aanvullen van je buffer in SmartDeposit. 

6. Na het verzenden van het aanmeldformulier ontvangen jij en de Fundmanager het formulier met 

de gewenste instellingen en machtigingen. Een handtekening is niet nodig, het ti jdstip van 

verzenden is bindend 

7. Het bestuur controleert jouw aanvraagformulier en brengt de leden op de hoogte 

8. Vervolgens meld je je aan bij het SmartDeposit via een uitnodiging van de Fundmanager. Je 

maakt een wachtwoord aan van minimaal 10 karakters (bevat hoofdletters, kleine letters en 

special karakter). Er wordt gevraagd naar een digitale kopie van je ID en een afschrift van je 

persoonlijke bankrekening (NIET je zakelijke rekening) waar de donaties van worden 

afgeschreven. Ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden van de e-Wallet en SmartDeposit 

9. Na de KYC (know your customer) procedure van het SmartDeposit kun je je buffer storten. Dit 

duurt max. 5 dagen. 

10. Zodra je bent geaccepteerd in SmartDeposit word je volwaardig lid. 

11. Na 3 maanden heb je recht op een schenking binnen de schenkkring. Vanaf het moment van 

toetreden schenk je in geval van een ziek medelid wel al mee. 

↑TOP 

 

Lid worden van de Facebook pagina van SmartFund Fundamens? 

Word als je zin hebt ook lid van onze Facebook pagina! 

https://www.facebook.com/Smartfund-Amsterdam-Noord-1750538171836717/ 
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