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Crowdfunding	  7x24.nl	  B.V.	  
Uitgifte	  aandelen	  7x24.nl	  met	  gratis	  een	  jaar	  lang	  online	  boekhoudpakket!	  

Het	  Concept	   	  
Eén	  compleet	  en	  makkelijk	  te	  hanteren	  boekhoudpakket	  waarmee	  de	  ondernemer	  zelf	  overal	  de	  
administratie	  kan	  bijwerken.	  	  

Unique	  Selling	  points	  	  
• All-‐inclusive	  boekhoudpakket;	  	  
• Geen	  boekhoudkennis	  vereist;	  
• Boekhouden	  met	  7x24.nl	  kost	  weinig	  werk	  en	  tijd;	  
• Gebruik	  makend	  van	  een	  ‘Virtuele	  Accountant’;	  
• Goede	  boekhoudkundige	  en	  fiscale	  kennis	  op	  de	  achtergrond;	  
• Makkelijk	  mee	  te	  kijken	  voor	  de	  vaste	  boekhouder,	  accountant	  of	  financieel	  adviseur;	  
• Importeren	  bankmutaties;	  en	  
• Importeren	  inkoopfacturen	  middels	  UBL;	  

Verdienmodel	  	  
Wij	  verkopen	  een	  compleet	  boekhoudpakket,	  dat	  voldoet	  aan	  de	  eisen	  die	  de	  ondernemer	  stelt	  
aan	  de	  boekhouding,	  dus	  inclusief	  factureren,	  mutaties,	  overzichten,	  omzetbelasting,	  virtuele	  
controle	  en	  relatiebeheer.	  	  

Tot	  nu	  toe	  bereikt	  
Een	  400	  tevreden	  klanten	  die	  dagelijks	  gebruik	  maken	  van	  het	  online	  boekhoudprogramma.	  
7x24.nl	  wil	  echter	  dat	  meer	  ondernemers	  het	  gemak	  van	  7x24.nl	  gaan	  inzien	  en	  wil	  daarom	  
doorpakken.	  	  

Benodigde	  investering	  en	  gebruik	  van	  het	  geld	  	  
Bij	  de	  gestelde	  target	  van	  €	  150.000,-‐	  hoort	  de	  volgende	  begroting:	  	  
	  

Research	  &	  Development	   	   €	  25.000,-‐	  
Marketing	   	   	   	   €	  100.000,-‐	  
Sales	  kosten	   	   	   	   €	  25.000,-‐	  

Voor	  de	  investeerder	  	  
Uw	  investering	  betekent	  een	  aankoop	  van	  aandelen	  zonder	  stemrecht	  in	  7x24.nl.	  Eén	  aandeel	  
bedraagt	  nominaal	  €100,-‐.	  Het	  vaste	  dividendpercentage	  dat	  wordt	  uitgekeerd	  bedraagt	  4%	  van	  
het	  nominaal	  bedrag	  op	  jaarbasis.	  Naast	  de	  dividend	  uitbetaling	  ontvangt	  de	  investeerder	  die	  
minimaal	  3	  aandelen	  een	  gratis	  account	  voor	  7x24.nl	  voor	  de	  duur	  van	  één	  jaar.	  Hiermee	  kunnen	  
de	  gemakken	  van	  7x24.nl	  zelf	  worden	  ervaren.	  De	  aandelen	  zijn	  vrij	  overdraagbaar.	  
	  

Geen	  toestemming	  AFM	  benodigd	  
Het	  is	  belangrijk	  om	  aan	  te	  geven	  dat	  7x24.nl	  geen	  toestemming	  nodig	  heeft	  van	  de	  AFM	  
aangezien	  wij	  vallen	  onder	  de	  vrijstellingen	  van	  de	  prospectusplicht,	  zoals	  benoemd	  in	  Hoofdstuk	  
5.1	  Wft	  en	  in	  de	  Vrijstellingsregeling	  Wft.	  	  


