DEFINITIELIJST
SCIENCECUP

Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van SCIENCECUP Funding N.V. en
SCIENCECUP B.V. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten die in het kader van SCIENCECUP worden aangegaan.
Certificaat: Certificaat van een aandeel dat een Investor verkrijgt bij het investeren in
SCIENCECUP Funding N.V. De nominale waarde van een certificaat bedraagt € 100.000,-.
Definitielijst: Onderhavige Definitielijst.
Disclaimer: De Disclaimer op de Website.
Doel: Doel van SCIENCECUP is het stimuleren van Innovators met een innovatief,
technisch idee, bij het maken van een Prototype en/of Start-up en/of een Succesvolle
Marktintroductie.
Evaluatie: Een periodiek overleg tussen partijen waarin de uitvoering en voortgang van
de samenwerking wordt besproken.
Expertise: Specifieke kennis, ‘know-how’, materialen, locaties of anderszins, die een
Partner en/of Productie Partner en/of Innovatie Partner op het gebied van commercieel,
juridisch, technisch en/of financieel inzicht ter beschikking stellen aan SCIENCECUP,
onder andere ter begeleiding van Innovators.
Forum: Het Forum op de Website.
Idee: Een innovatief, technisch (product)idee van een Innovator dat hij/zij graag binnen
SCIENCECUP uitwerkt tot een werkend Prototype en/of Start-up en/of een Succesvolle
Marktintroductie.
IE rechten: Intellectuele Eigendomsrechten: hieronder vallen zowel geregistreerde als
niet-geregistreerde rechten van intellectuele- en industriële eigendom en alle
aanverwante rechten, inclusief ‘know-how’.
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Informatie: De inhoud van de relatie tussen partijen alsmede alle gegevens,
(computer)programmatuur, documentatie en overige mondelinge en schriftelijke
informatie die door SCIENCECUP aan andere partijen wordt verstrekt dan wel in het
kader van de overeenkomst tussen partijen aan hen bekend wordt. Onder SCIENCECUP
wordt hier verstaan SCIENCECUP, SCIENCECUP Funding N.V. en SCIENCECUP B.V.
Innovator: De natuurlijke- of rechtspersoon met een Idee dat binnen SCIENCECUP
uitgewerkt wordt tot een werkend Prototype en/of Start-up en/of een Succesvolle
Marktintroductie. De Innovator is lid van SCIENCECUP. 2
Innovation Partner: Een zakelijke relatie van SCIENCECUP die Prototypes of Start-ups
kan kopen en kan helpen bij de vervaardiging van prototypes. De Innovation Partner is
lid van SCIENCECUP.
Investering: Het bedrag dat een Investor verschaft aan SCIENCECUP Funding N.V. in
ruil voor een Certificaat.
Investor: De natuurlijke- of rechtspersoon die lid is van SCIENCECUP en een Investering
kan doen in SCIENCECUP Funding N.V.
Investeringsfase: SCIENCECUP maakt van een Innovator, met behulp van Expertise en
Investeringen, van een Idee via werkend Prototype een Start-up. Organisatorisch,
financieel, juridisch en fiscaal wordt de Start-up in deze fase door SCIENCECUP
voorbereid op productie en groei.
Koper: Een derde met de interesse een Prototype, Product, IP rechten, of Start-up
geheel of gedeeltelijk te kopen.
Lidmaatschap: Innovators, Investors en (Innovation) Partners verbinden zich door
middel van een lidmaatschap aan SCIENCECUP.
Netwerk: Alle betrokken partijen bij SCIENCECUP.
Overeenkomst: Iedere afspraak tussen partijen in het kader van SCIENCECUP.
Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon die met SCIENCECUP Funding N.V. of
SCIENCECUP B.V. een Overeenkomst aangaat dan wel de natuurlijke- of rechtspersoon
aan wie SCIENCECUP Funding N.V of SCIENCECUP B.V. een aanbieding of offerte heeft
doen toekomen.
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Partner: De natuurlijke- of rechtspersoon die zijn Expertise op het gebied van
commercieel, technisch, juridisch en/of financieel inzicht aanwendt voor de begeleiding
van Innovators in SCIENCECUP, teneinde het Doel van SCIENCECUP te ondersteunen.
De Partner is lid van SCIENCECUP.
Persoon: Een natuurlijke- of rechtspersoon.
Privacy- en cookieverklaring: de Privacy- en cookieverklaring op de Website.
Product: De zaak die in de Sales- en Distribution fase op de markt wordt gebracht.
Productie Partner: De natuurlijke- of rechtspersoon die teneinde het doel van
SCIENCECUP te ondersteunen, diensten dan wel producten aan SCIENCECUP levert op
basis van een overeenkomst. De Productie Partner is niet per definitie lid van
SCIENCECUP.
Prototyping Fase: SCIENCECUP stelt geld en kennis beschikbaar om Ideeën om te
zetten in werkbare en presenteerbare Prototypes. De levensvatbaarheid van een Idee
wordt zowel juridisch, technisch, financieel als commercieel getoetst.
Prototype: Een volledig uitgewerkt productidee of business concept dat voldoende
marktpotentie bezit om als Start-up te worden voortgezet of om zelfstandig te worden
verkocht.
Sales&Distribution Fase: SCIENCECUP en haar leden ondersteunen de verkoop en
distributie van het Product. Het Netwerk kan het Product in binnen- en buitenland
introduceren.
SCIENCECUP B.V.: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SCIENCECUP B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
63030268, gevestigd te ’s-Gravenhage aan het Lange Voorhout 41, met postcode 2514
EC.
SCIENCECUP Funding N.V.: SCIENCECUP Funding N.V., ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 62957457, gevestigd te ‘s-Gravenhage aan het Lange
Voorhout 41, met postcode 2514 EC.
SCIENCECUP: Dit is het platform waarin verschillende partijen zowel fysiek als virtueel
worden samengebracht teneinde Ideeën te begeleiden van concept naar Prototype
en/of Start-up en/of een Succesvolle Marktintroductie, dan wel een reeds bestaande
Start-up te begeleiden naar een Succesvolle Marktintroductie.
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Succesvolle Marktintroductie: Het contracteren van afzetkanalen en/of het draaien
van productie en verkoop met een Start-up.
Start-up: Een Start-up ontstaat wanneer een Idee is ‘uitgegroeid’ tot een onderneming
met rechtspersoonlijkheid welke administratief is ingericht en klaar is om de markt te
betreden. Tevens kan een bestaande onderneming als Start-up instromen, op zoek naar
financiering en eventuele verkoop.
Vertrouwelijke Informatie: Informatie die geheimhouding vereist. In beginsel valt alle
Informatie hieronder, tenzij SCIENCECUP, SCIENCECUP Funding N.V. of SCIENCECUP B.V.
anders aangeeft.
Waarde: De geldelijke waarde die toegekend kan worden aan een prestatie. Zoals de
Waarde die een bepaalde hoeveelheid Expertise in het economisch verkeert
vertegenwoordigt.
Website: www.SCIENCECUP.nl.
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