Algemene voorwaarden:

ARTIKEL 1. DEFINITIES
a) De Westlandse Watermunt (verder Wamu te noemen) is een alternatieve valuta binnen een gebied dat
b)
c)
d)
e)

ongeveer samenvalt met de grenzen van de gemeente Westland. De valuta is bedoeld om de lokale
economie te bevorderen en de sociale samenhang binnen de gemeente te vergroten.
De Wamu wordt uitgegeven door stichting regiogeld Westland (betalen met de Watermunt) te Monster,
gemeente Westland.
Een Wamu heeft als tegenwaarde één euro.
De Wamu coupures is de chartale vorm van de Westlandse Watermunt, deze hebben ieder een aantal
veiligheidskenmerken, ieder biljet is genummerd en van een tegenwaarde in euro voorzien.
De girale Wamu (medio 2020) is een elektronisch betaalsysteem voor de Wamu.

ARTIKEL 2. BETALING EN LEVERINGSTERMIJN
a) De Westlandse Watermunt kan worden aangeschaft ten kantore van de stichting of bij een zogenaamd
Wamu aankoop loket. De levering en betalingsvoorwaarden worden per transactie overeengekomen.
b) De chartale Wamu kan worden aangeschaft (medio april 2019) na vooruitbetaling, incassomachtiging of
contante betaling, levering geschiedt per direct. De girale versie zal later volgen conform
bovengenoemde voorwaarden (zie art. 1 onder e)

ARTIKEL 3. ZEKERHEIDBETALING EN LEVERINGSTERMIJN
a) De ontvangsten in euro’s voor geleverde Wamu wordt op een geblokkeerde bankrekening gestort,
alleen wanneer Wamu worden ingewisseld tegen euro’s kan van deze rekening een betaling worden
gedaan. Het saldo op deze rekening vertegenwoordigt het aantal Wamu in omloop.
b) Iedere bij de Kamer van Koophandel geregistreerde organisatie (ook buiten het gebied
van de Wamu) krijgt binnen één bankdag een ingewisselde Wamu betaald in euro’s op een
aan te geven bankrekening. Inwisselen is echter niet mogelijk wanneer de Wamu nog nooit
als betaalmiddel is gebruikt. Wanneer bijvoorbeeld een culturele instelling Wamu als
sponsoring ontvangt dienen deze eerst tenminste eenmaal aan andere bedrijven of
organisaties te zijn uitgegeven.
c) De Wamu heeft een onbeperkte geldigheidsduur maar verminderd elke 3 maanden met 2,5% in
waarde om zo het gebruik van deze aan te moedigen, het geld moet rouleren.

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

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht
van toepassing, de Wamu is een initiatief van
Ubuntu Collectief Partij Nederland.
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