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Wat is BuyWorld?
BuyWorld is een ideële stichting die een platform biedt waarop iedereen eenvoudig en zonder veel kosten,
daadwerkelijk een nuttige bijdrage kan leveren aan het leven op Aarde en het behoud daarvan. Met jouw
bijdrage koop je een stukje Aarde en word je eigenaar! Het aangekochte gebied wordt teruggegeven aan de
natuur waar de mens zich vervolgens verder niet mee bemoeit. Alles om ons heen komt voort uit de natuur.
Met BuyWorld bescherm en herstel je die bron. Zo geven wij het leven, flora en fauna, inclusief de hiervan
afhankelijke mens, de mogelijkheid te overleven. Voor meer informatie: www.buyworld.org
Kopieer de code (met je muis, linksonder in het plaatje) en gebruik die code om een stukje Aarde te redden!

Voorwaarden BuyWorld
1. De koop betreft een deel van een door
BuyWorld in optie verkregen perceel.
2. De koop is in eerste instantie een reservering.
De koop wordt geëffectueerd indien het
hele perceel voor de aangegeven deadline
aangekocht is.
3. De reservering wordt ongedaan gemaakt
indien de koop niet voor de aangegeven
deadline geëffectueerd wordt. Betalingen
minus transactiekosten worden in dat geval
teruggestort, en cadeaubonnen worden
opgewaardeerd.
4. De koper wordt economisch eigenaar
(dit vooral om hoge kosten voor de
koper te voorkomen). BuyWorld wordt
juridisch eigenaar.

5. Na effectuering van de koop worden alle
kosten en opbrengsten van het perceel
naar rato verdeeld.De aankoopkosten en
de jaarlijkse kosten worden bij aankoop per
vierkante meter vermeld.De jaarlijkse kosten
zullen minimaal zijn.
6. De koper kan, nadien het hele perceel
aangekocht is, de gekochte grond verkopen
en is bij aanbieding tot verkoop ontslagen
van alle plichten en rechten. De koper loopt
hierdoor geen risico’s.Het grond blijft juridisch
eigendom van BuyWorld.
7. Onverhoopte onteigening wordt gezien als
een opbrengst en komt naar rato ten goede
aan de kopers.
8. BuyWorld behoud zich het recht voor grote
aankopen (10 procent of meer) te weigeren,
dit om een perceel als collectief beter te
kunnen beschermen.

