Algemene voorwaarden
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de Alpha valuta en Stichting DAB
Artikel 1. Definities
a) De Alpha is een alternatieve valuta binnen een gebied dat ongeveer samenvalt met de
grenzen van de gemeente Alphen aan den Rijn. De valuta is bedoeld om de lokale
b)
c)
d)

e)

economie te bevorderen en de sociale samenhang binnen de gemeente te vergroten.
De Alpha wordt uitgegeven door Stichting DAB (De Alphense Betaalwijze) te Alphen aan den
Rijn.
Een Alpha heeft als tegenwaarde één Euro.
Het Alphabiljet is de chartale vorm van de Alpha. Een Alphabiljet heeft een aantal
echtheidskenmerken. Ieder biljet is genummerd en van een tegenwaarde in Euro’s
voorzien.
De girale Alpha is een elektronisch betaalsysteem voor de Alpha.

Artikel 2. Betaling en leveringstermijn
a) Het Alphabiljet kan worden aangeschaft ten kantore van Stichting DAB. De leverings- en
betalingsvoorwaarden worden per transactie overeengekomen.
b) De girale Alpha kan worden aangeschaft na vooruitbetaling, incassomachtiging of betaling
per elektronische methode aan Stichting DAB. Levering geschiedt per direct.
Artikel 3. Zekerheid
a) De ontvangsten in Euro’s voor geleverde Alpha’s wordt op een geblokkeerde
bankrekening gestort. Alleen wanneer Alpha’s worden ingewisseld tegen Euro’s kan van
deze rekening een betaling worden gedaan. Dit bedrag is daarmee gelijk aan alle Alpha’s
in omloop.
b) Iedere bij de Kamer van Koophandel geregistreerde organisatie (ook buiten het gebied
van de Alpha) krijgt binnen één bank-dag een ingewisselde Alpha betaald in Euro’s op een
aan te geven bankrekening. Inwisselen is echter niet mogelijk wanneer de Alpha nog nooit
als betaalmiddel is gebruikt. Wanneer bijvoorbeeld een culturele instelling Alpha’s als
sponsoring ontvangt, dienen deze eerst tenminste éénmaal aan andere bedrijven of
organisaties te zijn uitgegeven.

c) De Alpha heeft een onbeperkte geldigheidsduur.

Artikel 4. Gebruik
a) Het wijzigen, het vervalsen of anderszins aantasten van de (gegevens op de) Alpha of de
werking van de Alpha leidt ertoe dat de geldigheid van de Alpha komt te vervallen.
b) Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en
leidt ertoe dat het gebruik van Alphanen aan de gebruiker wordt ontzegd.
c) Het is niet toegestaan Alphanen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële
doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven, tenzij schriftelijk
toegestaan door Stichting DAB
d) Iedereen is gerechtigd tot het kopen van, betalen met, accepteren van de Alpha, tenzij
schriftelijk en met redenen uitgesloten door Stichting DAB

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
De Alpha is een initiatief van Stichting DAB
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