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Actievoorwaarden - Semmie Boosters
Semmie biedt aan bestaande klanten de mogelijkheid om extra geld te
verdienen om je rendement te boosten via de Semmie Boosters. Hieronder
leggen we uit hoe het werkt, en welke voorwaarden er verbonden zijn aan de
Semmie Boosters.
Op dit moment kan je gebruik maken van de volgende boosters:
1. Invite-a-friend
2. Geldprijs van Semmie
3. Gratis beleggen bij Semmie

Semmie Boosters – Invite-a-friend
Zo kom je in aanmerking:
• Om deel te kunnen nemen aan de Semmie Boosters, ben je zelf klant bij Semmie en
heb je minimaal € 50,- belegd vermogen.
• Via je Semmie dashboard stuur je een link aan een voor Semmie nog onbekend
persoon. Je kan dus niet jezelf aanbrengen als nieuwe klant en ook niet iemand die al
een account heeft bij Semmie.
• Indien de aangebrachte klant een rekening heeft geopend die volledig geactiveerd is
en er ook minimaal € 50,- is gestort op de rekening, dan ontvangen jullie beiden €
15,- op je Semmie rekening. Een persoon die om enige reden geen klant kan worden
van Semmie, is uitgesloten van deze actie.
• Je ontvangt de vergoeding voor het aanbrengen van een nieuwe klant alléén als de
nieuwe klant is aangebracht via jouw Semmie dashboard gedurende de looptijd van
de invite-a-friend actie.
En zo werkt het:
• We keren jaarlijks de opgespaarde Semmie Boosters uit in de eerste week van
januari.
• Het geld wordt uitgekeerd indien minimaal 3 maanden € 50,- op je Semmie rekening
heeft gestaan.
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• Het geld dat we aan je uitkeren zullen we bij de eerstvolgende beleggingsronde na
uitkeren meenemen in het reguliere beleggingsproces met de kansen en risico’s die
hierbij horen.
• Indien je je rekening gedurende het jaar opheft, dient de rekening minimaal 3
maanden actief te zijn geweest voordat we het geld aan je uit zullen keren. Dit geldt
voor zowel de rekening van de aangebrachte persoon als de rekening van de
aanbrenger.
Nog wat algemene belangrijke punten:
• De geldigheid van de actie is te vinden op de website.
• Semmie behoudt zich het recht voor de looptijd van de actie en de spelregels van de
actie te wijzigen. Indien we wijzigingen aanbrengen, dan maken we dit kenbaar op de
website.
• Je bent natuurlijk zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitingen waarmee je jouw
vrienden wijst op ons product. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor het
promoten van een Semmie rekening waarin niet duidelijk is dat het om een
beleggingsrekening gaat, met de daarbij behorende risico’s.
• Professionele adviseurs en bemiddelingspartijen zijn uitgesloten van deze actie.
• Je mag zoveel nieuwe klanten aanbrengen als je zelf wenst.
• Op deze actie is Nederlandse regelgeving van toepassing.

Semmie Boosters – Geldprijs van Semmie
Zo kom je in aanmerking:
• Om deel te kunnen nemen aan de Semmie Boosters, ben je zelf klant bij Semmie en
heb je minimaal € 50,- belegd vermogen.
• Je hebt bij een evenement waar Semmie heeft deelgenomen een geldprijs gewonnen
• Je hebt de QR-code op een advertentie van Semmie gescand.
En zo werkt het:
• Het geld dat we aan je uitkeren op jouw Semmie rekening zullen we bij de
eerstvolgende beleggingsronde na uitkeren meenemen in het reguliere
beleggingsproces met de kansen en risico’s die hierbij horen.
• Indien je je rekening gedurende het jaar opheft, dient de rekening minimaal 3
maanden actief te zijn geweest voordat we het geld aan je uit zullen keren.
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Nog wat algemene belangrijke punten:
• De actie is gekoppeld aan het e-mailadres dat we van je hebben ontvangen.
• Je kan eenmalig gebruik maken van het cadeau.
• Het cadeau is tot een jaar na het evenement te verzilveren.
• Semmie behoudt zich het recht voor de looptijd van de actie en de spelregels van de
actie te wijzigen. Indien we wijzigingen aanbrengen, dan maken we dit kenbaar op de
website of via e-mail.
• Op deze actie is Nederlandse regelgeving van toepassing.

Semmie Boosters – Gratis beleggen bij Semmie
Zo kom je in aanmerking:
• Om deel te kunnen nemen aan de Semmie Boosters, ben je zelf klant bij Semmie en
heb je minimaal € 50,- belegd vermogen.
• Je hebt via een actie of bij een evenement waar Semmie aan heeft deelgenomen een
prijs gewonnen waarmee je een periode gratis kan beleggen.
En zo werkt het:
• Je geeft bij ons aan dat je de prijs graag wilt verzilveren of hebt een link ontvangen
waarmee je dit automatisch kan doen.
• We zullen de maanden gratis beleggen automatisch voor je verwerken.
• Het gratis beleggen kan niet omgezet worden in geld als je besluit te stoppen met
beleggen bij Semmie.
Nog wat algemene belangrijke punten:
• De actie is gekoppeld aan het e-mailadres dat we van je hebben ontvangen.
• Je kan eenmalig gebruik maken van het cadeau.
• Het cadeau is tot een jaar na het evenement of de actie te verzilveren.
• Semmie behoudt zich het recht voor de looptijd van de actie en de spelregels van de
actie te wijzigen. Indien we wijzigingen aanbrengen, dan maken we dit kenbaar op de
website of via e-mail.
• Op deze actie is Nederlandse regelgeving van toepassing.
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Voorwaarden - Automatische incasso
Semmie biedt aan bestaande klanten de mogelijkheid om via automatische
incasso periodiek geld over te boeken naar hun Semmie rekening. Hieronder
leggen we uit hoe het werkt, en welke voorwaarden er verbonden zijn aan
automatische incasso.
Zo kom je in aanmerking:
Wanneer je de automatische incasso instelt, krijg je eenmalig 3 maanden gratis beleggen
op je Semmie rekening. Dit betekent dat je geen beheerfee betaald.
En zo werkt het:
• Je hebt aan ons een akkoord gegeven voor de automatische incasso. We zullen
daarom met de afgesproken frequentie het geld innen van je bankrekening. Het
akkoord kun je terugvinden in jouw inbox in je dashboard.
• We incasseren het geld standaard rond de 25e van de maand van je bankrekening.
• Omdat incasso’s kunnen mislukken of teruggedraaid kunnen worden, duurt het enkele
dagen voordat je jouw incasso op je Semmie rekening ziet. Dit kan oplopen tot 6
werkdagen.
• Als we het geld niet van je bankrekening kunnen afschrijven, omdat er bijvoorbeeld te
weinig saldo op je rekening staat of als de incassotransactie om wat voor reden dan
ook wordt teruggedraaid, dan zullen we het bedrag niet bijschrijven op je Semmie
rekening.
• We gaan na het ontvangen van het geld op je Semmie rekening bij het eerstvolgende
beleggingsmoment beleggen. Omdat het geld belegd is, vragen we je de incasso niet
te storneren.
• Indien je de incassotransactie toch storneert via je eigen bank, en je komt
daardoor negatief te staan, dan vragen we je het negatieve saldo zo snel mogelijk aan
te vullen. Doe dit binnen een maand. Indien je dit niet doet, kunnen we besluiten je
rekening te blokkeren, te sluiten en/of een incassotraject te starten.
• Indien je de incassotransactie toch storneert via je eigen bank, en je hebt een negatief
rendement behaald over het belegde geld, dan is het risico voor jou. Indien je
hierdoor negatief komt te staan, dan vragen we je het negatieve saldo zo snel mogelijk
aan te vullen. Doe dit binnen een maand. Indien je dit niet doet, kunnen we besluiten
je rekening te blokkeren, te sluiten en/of een incassotraject te starten.
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• Indien je de incassotransactie achtereenvolgend driemaal storneert, dan kunnen wij
besluiten om je automatische incasso per direct stop te zetten.
• Je kunt het bedrag van de automatische incasso altijd wijzigen. Dit kun je doen via je
dashboard in het menu ‘Storten’. Wanneer je de incasso wijzigt uiterlijk drie werkdagen
voordat we gaan incasseren, dan gaat jouw wijziging nog mee.
• Je kunt je incasso te allen tijde stopzetten. Dit kun via je dashboard bij het menu
‘Storten’. Een stopzetting kunnen we nog uiterlijk drie dagen voordat we daadwerkelijk
gaan incasseren, verwerken. Je kunt altijd weer een nieuwe incasso opstarten.
• Indien je de frequentie van de incasso wilt wijzigen, dan moet je je lopende incasso
stopzetten en een nieuwe incasso machtiging afgeven. Dit kun via jouw dashboard bij
het menu ‘Storten’.
• Wij kunnen de automatische incasso stopzetten indien wij naar onze beoordeling met
de instandhouding van de automatische incasso een te groot risico lopen.
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Voorwaarden - Betaling via Semmie Betaalverzoekje
Semmie biedt aan bestaande klanten de mogelijkheid om via een
Betaalverzoekje geld over te laten maken door iemand anders naar jouw
rekening bij Semmie. Hieronder leggen we uit hoe het werkt, en welke
voorwaarden er verbonden zijn aan het Semmie Betaalverzoekje.
Waarover gaan deze voorwaarden?
Deze voorwaarden gelden voor een eenmalige betaling via Betaalverzoekje. Deze
betaalmogelijkheid is hieronder beschreven. Sem.nl, handelend onder de naam Semmie
(“Semmie”), is de aanbieder van deze dienst.
En zo werkt het:
Een Semmie Betaalverzoekje is een manier om geld over te laten maken door iemand
anders naar jouw rekening bij Semmie. Jij stuurt een betaallink via Whatsapp of door
een persoonlijke link te kopiëren en te verzenden via een ander kanaal, zoals mail of
berichten. Dit doe je vanuit je Semmie dashboard. Ontvangers van de link kunnen via
iDEAL voldoen aan jouw betaalverzoek. Het geld dat zij overmaken, komt binnen enkele
werkdagen op je Semmie beleggingsrekening. Je ontvangt hiervan een bevestiging.
Semmie belegt deze stortingen automatisch voor je bij het eerstvolgende
beleggingsmoment.
Het betaalverzoek is niet bedoeld voor commerciële doeleinden. Daarnaast volgt uit een
betaalverzoek geen verplichting. De ontvanger kan geld op vrijwillige basis overmaken.
Wanneer ontvang jij de betaling?
De betalingen worden verwerkt door MediaMedics B.V., handelend onder de naam
Online Betaalplatform (hierna: OBP). Ontvangers die via iDEAL voldoen aan het
betaalverzoek, zien op hun bankafschrift of in de app het ING rekeningnummer van
OBP. De algemene voorwaarden van OBP voor hun betaaldiensten vind je hier.
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Wanneer ontvang jij de betaling?
OBP doet de overboeking zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling. Uiterlijk op de
volgende werkdag wordt het bedrag bijgeschreven op jouw Semmie
beleggingsrekening.
Wat zijn de spelregels?
• Het minimumbedrag dat je kunt vragen per Semmie Betaalverzoekje is € 10,-.
• Het maximumbedrag dat iemand kan overmaken via het Semmie Betaalverzoekje
is € 1.000,• Het maximumbedrag dat je in totaal van verschillende personen kunt ontvangen per
Semmie Betaalverzoekje is € 5.000,-. Indien je meer dan € 5.000,- wil terugvragen,
moet je meerdere betaalverzoekjes aanmaken.
• Een betaallink voor een Semmie Betaalverzoekje kan je sturen naar hoeveel personen
jij wilt.
• Het maximum aantal mensen dat kan betalen op een betaallink is 20 personen.
Daarna is het nodig om een nieuwe betaallink te maken en te versturen.
• Een link van een Semmie Betaalverzoekje is 30 dagen geldig.
Zijn hier kosten aan verbonden?
Er worden door Semmie geen kosten in rekening gebracht.
Heb je vragen of opmerkingen?
Je kan direct met het Semmie team chatten via de ronde blauwe button onder in het
scherm. Dit kan iedere dag tussen 08.00 en 22.00. In het dashboard kan je Semmie
bereiken via het contactformulier. Je kan ook mailtje sturen naar info@semmie.nl.
Mocht je een verdacht betaalverzoek ontvangen, neem dan contact op met Semmie via
de chat of via mail.
Heb je een klacht? Ons klachtenbeleid vind je hier.
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Privacy: wat gebeurt er met mijn gegevens?
In de privacyverklaring van Semmie lees je meer over het gebruik van jouw
persoonsgegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen.
Welk recht is van toepassing?
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
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