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Introductie - Semmie Boosters
Semmie biedt de mogelijkheid om rendement te boosten via de Semmie Boosters.
Op dit moment kunnen nieuwe klanten gebruik maken van de volgende Boosters:
1. Geldprijs, welkomstbonus of starttegoed
2. Beleggen zonder beheerfee
3. Invite a Friend
4. Pensioen Booster
Op dit moment kunnen bestaande klanten gebruik maken van de volgende Boosters:
5. Invite a Friend
6. Automatische incasso
7. Pensioen Booster
In onderstaande voorwaarden wordt per Booster een algemene beschrijving gegeven. Verder leggen we uit hoe je in
aanmerking komt, en hoe de Booster werkt.

Definities – Semmie Boosters
Account: Het gebruikersaccount waarmee je inlogt op mijn.semmie.nl of de Semmie app. Aan je account kunnen
meerdere rekeningen hangen.
Rekening: Je rekening bij Semmie met een eigen IBAN. Je kan meerdere rekeningen hebben.
Semmie Booster: Een mogelijkheid om extra geld te krijgen van Semmie of een periode te beleggen zonder
beheerfee. Dit is verbonden aan een actie of campagne van Semmie.
Semmie omgeving: Jouw ingelogde Semmie omgeving via de website of app, waarbij je toegang hebt tot je
rekening(en) en alle bijbehorende informatie. Daarnaast vind je hier jouw Semmie Boosters, je accountinformatie, de
Semmie chat, jouw inbox en het magazine van Semmie.
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Semmie Booster – Geldprijs, welkomstbonus of starttegoed
Wanneer je voor het eerst een account aanmaakt hebt is het mogelijk om een geldbedrag te ontvangen bij start van
de dienstverlening. Het geldbedrag is gekoppeld aan een campagne in de media, een evenement of aan een actie op
de website van Semmie. We hanteren hier verschillende benamingen voor, namelijk geldprijs, welkomstbonus of
starttegoed. Je kan het geldbedrag ontvangen door een account aan te maken en binnen 7 dagen de QR-code te
scannen of de actiecode in te vullen. Je kan eenmalig gebruikmaken van een dergelijke actie.
Zo kom je in aanmerking:
• Je hebt de QR-code gescand of de actiecode ingevuld binnen 7 dagen na het aanmaken van jouw Semmie account.
• Je hebt naast het openen van een account en het activeren van een persoonlijke of gezamenlijke rekening ook
minimaal €500 gestort op de rekening. Voor een (klein)kindrekening geldt een minimale storting van
€50. Indien je voor 2021 hebt deelgenomen aan een actie geldt een minimale storting van €50.
En zo werkt het:
• Een Semmie Booster kan toegekend worden via jouw Semmie omgeving aan (één van) je rekening(en). Dit moet je zelf
doen. De status van de Semmie Booster vind je in je Semmie dashboard.
• We keren maandelijks, halverwege de maand nadat je recht hebt op de Booster, het geldbedrag van de Semmie
Boosters uit.
• Zodra de betaling van de Semmie Boosters wordt uitgekeerd ontvang je een e-mail van ons.
• Wanneer de Semmie Booster is verwerkt en het geld is gestort op jouw rekening is deze zichtbaar in jouw Semmie
omgeving.
• Het geld wordt pas uitgekeerd indien je minimaal 3 maanden aan de voorwaarden voldoet.
• Zodra het geld is uitgekeerd nemen we het bedrag de eerstvolgende beleggingsronde mee in het reguliere
beleggingsproces met de kansen en risico’s die hierbij horen.
• Indien je jouw rekening opheft, dient de rekening minimaal 3 maanden actief te zijn geweest voordat we het geld aan
je uitkeren. Het geld kan enkel worden uitgekeerd op een actieve rekening.

Semmie Boosters – Beleggen zonder beheerfee
Het is mogelijk om deel te nemen aan een actie waarbij je recht hebt op een periode beleggen zonder beheerfee. Dit
is gekoppeld aan een campagne in de media, een evenement, indien je informatie hebt opgevraagd via Finner.nl,
Vermogensbeheer.nl of op de website van Semmie. Je neemt deel aan deze actie door een account aan te maken en
binnen 7 dagen de QR-code te scannen of de actiecode in te vullen. Je kan eenmalig gebruikmaken van een dergelijke
actie.
Zo kom je in aanmerking:
• Je hebt de QR-code gescand of de actiecode ingevuld binnen 7 dagen na het aanmaken van jouw Semmie account.
• Je hebt naast het openen van een account en het activeren van een persoonlijke of gezamenlijke rekening ook
minimaal €500 gestort op de rekening. Voor een (klein)kind-rekening geldt een minimale storting van
€50. Indien je voor 2021 hebt deelgenomen aan een actie geldt een minimale storting van €50.
En zo werkt het:
• Een Semmie Booster kan toegekend worden via jouw Semmie omgeving aan (één van) je rekening(en). Dit moet je zelf
doen. De status van de Semmie Booster vind je in je Semmie omgeving.
• Indien je op andere manieren, bijvoorbeeld door het activeren van de automatische incasso, ook maanden zonder
beheerfee hebt ontvangen bij Semmie, dan tellen deze maanden zonder beheerfee bij elkaar op. De resterende
periode vind je in je Semmie omgeving.
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Semmie Booster – Invite a Friend
Via de Invite a Friend mogelijkheid, kun jij samen met een vriend, vriendin, familielid of andere bekende Boosters verdienen bij
Semmie, wanneer zij nog geen account hebben. Hoe werkt dit? Jij nodigt een persoon uit via de Invite a Friend mogelijkheid.
Wanneer je een persoon hebt uitgenodigd ontvangen jullie beiden 3 maanden beleggen zonder beheerfee als jullie voldoen aan
de voorwaarden. We spreken hierbij over de uitnodiger (persoon die iemand uitnodigt) en de uitgenodigde (persoon die is
uitgenodigd). Je mag zo vaak als je wilt bekenden uitnodigen.
Zo kom je in aanmerking:
• Als uitnodiger ben je, om deel te kunnen nemen aan deze Semmie Booster, zelf klant bij Semmie en heb je minimaal
€500 gestort vermogen staan op een persoonlijke of gezamenlijke rekening. Voor een (klein)kind-rekening geldt
een minimaal gestort vermogen van €50. Daarnaast ben je geen professionele adviseur en bemiddelingspartij.
• Via de Semmie app stuur je een persoonlijke 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.
• Wanneer je de persoonlijke link stuurt ben je 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.
• Indien de uitgenodigde persoon een account heeft aangemaakt en een rekening heeft geopend die volledig
geactiveerd is, ontvangt de uitnodiger 3 maanden beleggen zonder beheerfee.
• Als uitgenodigde heb je naast het openen van een account en het activeren van een persoonlijke of gezamenlijke
rekening ook minimaal €500 gestort op de rekening. Open je een (klein)kind-rekening dan geldt een minimale
storting van €50. Nadat je de Booster hebt toegekend aan je rekening wordt de Booster direct geactiveerd.
• Jij en de aangebrachte nieuwe klant ontvangen de Semmie Booster voor het aanbrengen van een nieuwe klant. Dit
geldt alléén als de nieuwe klant is aangebracht via jouw Semmie Invite a Friend mogelijkheid gedurende de looptijd
van de Invite a Friend actie.
En zo werkt het:
• Een Semmie Booster kan toegekend worden via jouw Semmie omgeving aan (één van) je rekening(en). Dit moet je zelf
doen. De status van de Semmie Booster vind je in je Semmie omgeving.
• Indien je op andere manieren, bijvoorbeeld door het activeren van de automatische incasso, ook maanden zonder
beheerfee hebt ontvangen bij Semmie, dan tellen deze maanden zonder beheerfee bij elkaar op. De resterende
periode vind je in je Semmie omgeving.
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Semmie Boosters - 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 beleggen zonder beheerfee op je Semmie
rekening.
En zo werkt het:
• Je hebt aan ons een machtiging gegeven voor de automatische incasso. We zullen daarom met de afgesproken
frequentie het geld innen van je bankrekening. De machtiging kun je terugvinden in jouw inbox in jouw Semmie
omgeving.
• 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.
• 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 Semmie omgeving in het menu
‘Storten’. Wanneer je de incasso wijzigt uiterlijk 3 werkdagen voordat we gaan incasseren, dan gaat jouw wijziging nog
mee.
• Je kunt je incasso te allen tijde stopzetten. Dit kun via je Semmie omgeving 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 Semmie omgeving 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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Semmie Booster – Pensioen
Open je een lijfrenterekening in de periode 18 oktober 2021 tot en met 30 november 2021, dan kun je deelnemen aan
de actie waarbij je recht hebt op 1 jaar beleggen zonder beheerfee op jouw lijfrenterekening. Dit is gekoppeld aan een
eigen campagne op de website en nieuwsbrief van Semmie. Je neemt deel aan deze actie door een lijfrenterekening
aan te maken en binnen de looptijd van de actie de QR-code te scannen of de actiecode in te vullen. Je kan eenmalig
gebruikmaken van deze actie.
Zo kom je in aanmerking:
• Je hebt de QR-code gescand of de actiecode ingevuld binnen 7 dagen na het aanmaken van jouw Semmie account.
• Je hebt naast het openen van een account en het activeren van een persoonlijke of gezamenlijke rekening ook een
storting gedaan op de rekening.
En zo werkt het:
• Een Semmie Booster kan toegekend worden via jouw Semmie omgeving aan (één van) je rekening(en). Dit moet je zelf
doen. De status van de Semmie Booster vind je in je Semmie omgeving.
• Indien je op andere manieren, bijvoorbeeld door het activeren van de automatische incasso, ook maanden zonder
beheerfee hebt ontvangen bij Semmie, dan tellen deze maanden zonder beheerfee bij elkaar op. De resterende
periode vind je in je Semmie omgeving.
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Semmie Boosters – Algemene voorwaarden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Zodra er een einddatum is voor een actie, dan is de einddatum te vinden op de website van Semmie.
De actie is gekoppeld aan het e-mailadres dat we van je hebben ontvangen.
Een persoon die om enige reden geen klant kan worden van Semmie, is uitgesloten van deze actie.
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.
Maanden zonder beheerfee kunnen niet omgezet worden in geld.
Een Booster met een geldbedrag wordt niet eerder uitgekeerd dan wanneer je aan de voorwaarden hebt voldaan.
Indien je gebruik maakt van een Booster waarbij je geen beheerfee betaalt, betaal je wel de kosten die in het fonds
gerekend worden.
Indien de Semmie rekening wordt opgezegd door jezelf of door Semmie, vervallen de maanden zonder beheerfee per
direct.
Door deelname aan de betreffende actie geeft je Semmie toestemming om de door jou verstrekte
persoonsgegevens te gebruiken voor direct mailings die commerciële berichten kunnen bevatten.
Semmie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het
gebruik van de website en/of downloaden van componenten dan ook met betrekking tot de betreffende
actie.
Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden Boosters nietig of ongeldig zijn, dan tast dit
niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden Boosters aan.
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Semmie.

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 uur. Je kan ook mailtje sturen naar info@semmie.nl.
Heb je een klacht? Ons klachtenbeleid vind je hier.
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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