Overeenkomst Bitcoin Support
Tussen de ondergetekenden:
Naam:

Bedrijf:

Adres:
Plaats:

Ondernemingsnummer:

Tel/GSM:
E-mail:
Hierna genoemd DE KLANT en firma Nimva bv, met ondernemingsnummer BE0630.851.079 en zetel te B-9620
Zottegem, Nijverheidsstraat 15, hierbij wettelijk vertegenwoordigd door de heer Geert De Vleeschouwer,
hierna NIMVA genoemd, wordt overeengekomen dat NIMVA volgende diensten zal leveren en dit conform de
hierna beschreven prijzen en specificaties:
DE KLANT vraagt aan NIMVA om ondersteuning bij het aankopen, beheren en opslaan van digitale valuta.
NIMVA verbindt er zich toe DE KLANT te ondersteunen bij het aankopen van digitale valuta zoals o.a. Bitcoin
en deze op een veilige manier op te slaan. De private keys (toegang) van de crypto-currencies zijn in handen
van DE KLANT. De digitale valuta blijven ten allen tijde eigendom van DE KLANT. NIMVA bewaart desgewenst
een kopie van de private keys op papier ter bescherming van de valuta. NIMVA levert gedurende de
overeenkomst e-mail support en 4 uur (keuze Basis) of onbeperkte (keuze 20% vd winst) persoonlijke support
via telefoon, WhatsApp, Teamviewer, op kantoor NIMVA of ter plaatse bij DE KLANT.
NIMVA aanvaardt vergoed te worden met 20% commissie op deze winst OF aan een vergoeding per gepresteerd
uur. Wanneer voor de optie 20% van de winst gekozen wordt en er winst gegenereerd wordt zal deze winst
verkocht worden en omgezet worden in euro of in goud.
- NIMVA bewaart een kopie van de private keys
(toegang)
- DE KLANT geeft toestemming aan NIMVA transacties
in opdracht van DE KLANT uit te voeren

Ja

-

Nee

Ja

-

Nee

Startdatum
Einddatum bij opzegging (na >1 jaar):
Jaarlijks helpdesk-abonnement: e-mail support

€365,-

20% van de winst: commissie op potentiële winst
OF
Basis: vergoeding per uur (4 uur inbegrepen)

OF

Onbeperkte persoonlijke support: 20% vd winst
4 uur persoonlijke support, daarna €65,-/uur

Nimva is een technisch helpdesk-bedrijf en levert geen investeringsadvies. Voor investeringen dient DE KLANT zijn eigen
onderzoek te doen en zijn eigen beslissingen te nemen. Deze overeenkomst is geen aanbeveling om crypto-currencies aan te
kopen, te verkopen of aan te houden. Alle communicatie van NIMVA naar “DE KLANT” heeft een informatieve en educatieve
doelstelling en bevat geen investeringsadvies. Prijzen zijn incl. 21% BTW.

Voor "DE KLANT"

Voor "NIMVA"

Naam :
Datum :

Naam : Geert De Vleeschouwer
Datum :

Datum Transactie

Bedrag

Investering Handtekening

