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Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening 

van Participate CVBA. 

Participate raadt iedereen die wenst gebruik te maken van het Platform, 

onze website of van een van deze diensten aan, deze Algemene 

Voorwaarden vooraf te lezen. 

Elkeen die gebruik maakt van de diensten van Participate wordt 

ontegensprekelijk geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben 

gelezen en deze zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard. 
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Definities 
De onderstaande begrippen en uitdrukkingen komen veelvuldig in deze 

Algemene Voorwaarden voor en hebben voor de toepassing van de 

Overeenkomst de navolgende betekenis: 

Crowdfunding: inzamelen van fondsen bij het publiek (de crowd)  om 

diverse projecten te financieren die worden voorgesteld op het digitale 

Platform. De vier vormen van crowdfunding bestaan uit de inzameling 

van fondsen via donatie, via donatie met verbonden beloning (ook 

dikwijls als voorverkoop aangeduid), via beleggingsinstrumenten zoals 

lening of aandelen. 

Crowdsourcing: het inzamelen via het Platform van niet financiële 

bijdragen ter realisatie van een project zoals vrijwilligersuren, het 

aanbieden van materiaal en/of materieel, het ter beschikking stellen van 

een locatie, infrastructuur, het aanbieden van kennis en ervaring. 

Crowdvoting: de mogelijkheid om de crowd toe te laten een bepaalde 

voorkeur te uiten voor bepaalde initiatieven die op het Platform worden 

aangemeld. 

Deelnemer: een (rechts)persoon die een project steunt via sourcing  met 

arbeidstijd, kennis, infrastructuur, locatie of materiaal of materieel. 

Derde partij: de partij in wiens naam het Platform wordt aangeboden 

en die ook als Platformbeheerder optreed. Soms ook naar gerefereerd als 

Klant. 

Donateur: elkeen die een financiële bijdrage onder de vorm van een 

donatie inbrengt ten voordele van een bepaald project. 

Donatie:  financiële bijdrage aan een project zonder dat de schenker een 

wederdienst verwacht, tenzij dat de projectindiener het project tracht te 

realiseren.  

Gebruiker: elkeen die zich registreert als Gebruiker op het Platform. 

Gebruiksovereenkomst: vanaf dat een gebruiker zich registreert (en 

vervolgens een project indient of een project steunt) op het Platform 

ontstaat een gebruiksovereenkomst en de gebruiker verklaard zich 

akkoord met de algemene voorwaarden en zal er persoonlijk voor waken 

deze algemene voorwaarden te respecteren.  

Investeerder of belegger: elkeen die een financiële bijdrage onder de 

vorm van een lening of aandeelparticipatie inbrengt ten voordele van een 

bepaald project. 

Investeringsovereenkomst: Elke bijdrage van een investeerder wordt 

bevestigd via een gestandaardiseerde Investeringsovereenkomst. Er zijn 

volgende types van overeenkomsten: 

 Verkoopovereenkomst: een standaard document aangeboden 

op het Platform ter ondersteuning van de financiering van een 

Project via een donatie met beloning waarbij de donateurs in 

voorverkoop, de roerende goederen kunnen ontvangen die 

geheel of gedeeltelijk in het kader van het project tot stand 

zullen komen. Hiervoor wordt dan een verkoopovereenkomst 

aangeboden.. 

 Leningsovereenkomst: een standaard document aangeboden 

op het Platform ter ondersteuning van de financiering van een 

Project via een lening. 

 Aandeelhouderovereenkomst: een standaard document 

aangeboden op het Platform ter ondersteuning van de 

financiering van een Project via het verkrijgen van aandelen. 

Klant: de partij in wiens naam het Platform wordt aangeboden en die 

ook als Platformbeheerder optreed. Soms ook naar gerefereerd als derde 

partij. 

Overeenkomst voor beheer van het platform of 

Beheersovereenkomst: Beheersovereenkomst voor het jaarlijks 

verkrijgen van de licentierechten en bijhorende uitbatingsdiensten voor 

het  web-based Platform voor crowdfunding and crowdsourcing dat 

Participate CVBA aanbiedt.  

Participate of wij (of daarvan afgeleide woorden) – de betreffende 

Participate CVBA contractpartij zoals vermeld op het briefpapier.  

Platform: het gebruiksvriendelijk digitaal Platform (website) van 

Participate ter ondersteuning van publieke en private projecten, hun 

promotie, hun financiering, eventuele sourcing in natura en hun 

begeleiding.  

Project: een project dat kadert in de doelstellingen van de 

Platformbeheerder en waarvoor financiering en andere sourcing nodig 

is. 
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Projectcampagne: een door de Projectindiener vast te leggen periode 

en wijze van promotie om de financiering en sourcing voor het project 

te realiseren. 

Projectindiener: elke geregistreerde Gebruiker die een project aanbiedt 

aan de Platformbeheerder en waarbij deze laatste na validatie en controle 

beslist het project op het Platform online te plaatsen. De projectindiener 

die ook beroep doet op leningen of aandelen om zijn project te 

financieren wordt ook wel ondernemer-emittent genoemd. 

U (en daarvan afgeleide woorden) – degene(n) aan wie de Overeenkomst 

is geadresseerd en die met ons een Overeenkomst aangaat (aangaan). 

Wet– de wet- en regelgeving van België. 

Werkzaamheden – de door Participate ingevolge de Overeenkomst te 

verrichten werkzaamheden. 

 

Algemeen 
1 De dienstverlening van Participate betreft alle verrichtingen die 

rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het 

ontwikkelen en/of verwerven, onderhouden, exploiteren en 

commercialiseren van een digitaal Platform ter ondersteuning van 

publieke en private projecten, hun promotie, hun financiering met 

inbegrip van alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding 

en hun begeleiding.  

2 Participate biedt zijn platform aan derde partijen die een bepaalde 

doelgroep wensen te bereiken. De exploitatie met bijhorende back-

office dienstverlening gebeurt volledig door Participate.  

3 Als alternatieve financieringsvorm bestaat crowdfunding uit het 

inzamelen van fondsen bij het publiek om diverse projecten te 

financieren die worden voorgesteld op het digitale Platform. De 

vier vormen van crowdfunding bestaan uit de inzameling van 

fondsen via donatie, via donatie met verbonden beloning (al dan 

niet als voorverkoop te beschouwen), via beleggingsinstrumenten 

zoals lening of aandelen. 

4 De beleggingsinstrumenten dienen de voorwaarden te respecteren 

(maximum 100.000 € met vrije inleg per intekenaar of maximum 

€ 300.000 met een maximum van € 5000 per intekenaar) om als 

een type van aanbieding te worden beschouwd zonder openbaar 

karakter. De beleggingsinstrumenten worden uitsluitend 

aangeboden op basis van een private plaatsing, conform art. 3, §2 

van de 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van 

beleggingsinstrumenten en de toelating van 

beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een 

gereglementeerde markt (de zogenaamde ‘prospectuswet’). Als de 

belegging recht geeft op fiscale voordelen als vermeld in artikel 21 

of 14526 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zal 

Participate redelijke maatregelen nemen om zich ervan te 

vergewissen dat de voorwaarden in die bepalingen om voor deze 

fiscale voordelen in aanmerking te komen, correct worden 

nageleefd. Participate bezorgt informatie over het maximaal 

fiscaal voordeel dat de belegger kan genieten.  

5 Er wordt contractueel bedongen dat de opgehaalde fondsen slechts 

voor twee doeleinden kunnen worden gebruikt: voor overdracht 

met het oog op de realisatie van een project (zodra er voldoende 

geld is ingezameld) of voor terugbetaling aan de betrokken 

belegger (zolang er onvoldoende geld is ingezameld). Onder geen 

beding kunnen de fondsen voor eigen rekening van de 

projectaanbieder gebruikt worden. 

6 Participate wijst zowel de projectaanbieders als de investeerders 

erop dat er aanzienlijke risico’s zijn verbonden aan de 

beleggingsinstrumenten die door projectindieners worden 

aangeboden. De investeerders verklaren zich akkoord dat er geen 

enkele vorm van kapitaalgarantie of zelfs kapitaalbescherming 

wordt verleend door de projectaanbieders en dat zij bijgevolg een 

risico lopen om hun hele investering te verliezen. 

7 De projectaanbieders van beleggingsinstrumenten als deze die 

financiering via donatie al dan niet met beloning beogen, verklaren 

dat zij de ter beschikking gestelde bedragen uitsluitend zullen 

gebruiken voor de in het project omschreven doeleinden.  

8 De beleggers (investeerders, donateurs, (voor)kopers) verklaren en 

erkennen dat zij de Overeenkomst(en) met volledige kennis van 

zaken sluiten, nadat zij alle relevante inlichtingen hebben 

ingewonnen bij de projectaanbieder. Zij erkennen uitdrukkelijk dat 

er een risico bestaat dat de projectaanbieder de ter beschikking 

gestelde bedragen niet vergoed alsook de vooropgestelde goederen 

of diensten niet levert. Overeenkomstig artikel 25 van de Wet van 

18 december 2016  tot regeling van de erkenning en de afbakening 

van crowdfunding zal bij beleggers die wensen te investeren in 

beleggingsinstrumenten (o.m.leningen en aandelen) informatie 

worden ingewonnen over hun kennis en ervaring op het vlak van 

beleggingen teneinde te kunnen beoordelen of de 

beleggingsinstrumenten passend zijn voor hen. Indien het 

beleggingsinstrument niet passend zou zijn voor de potentiêle 

belegger, waarschuwt Participate de belegger hiervoor op een 

gestandaardiseerde wijze op het platform. Voor elke belegger 

wordt een dossier samengesteld met inbegrip van de ingewonnen 

informatie. Dit dossier wordt gedurende minstens vijf jaren 

bewaard na beëindiging van de contractuele relatie.  

9 Participate beheert enkel het Platform en biedt op geen enkele wijze 

zelf effecten, beleggingsinstrumenten, fondsen, leningen, 

kredieten, goederen of diensten aan, naast de diensten voor het 

beheren en promoten van het internetplatform. Noch oefent zij de 

activiteit uit van een krediet- of verzekeringstussenpersoon of 

tussenpersoon in bank- en bemiddelingsdiensten. Aangezien het 

voor alternatieve-financieringsplatform verboden is om gelden  en 

beleggingsinstrumenten van beleggers te ontvangen en aan te 

houden werkt Participate samen met een erkende 

betalingsinstelling. Evenzeer is het aan het alternatieve-

financieringsplatform niet toegestaan om volmacht of mandaat te 

hebben op de rekeningen van de beleggers en projectindieners of 

om beleggingsdiensten te verlenen, met uitzondering van het 

verlenen van beleggingsadvies en het in ontvangst nemen en 

doorgeven van orders. Participate is op geen enkele wijze partij in, 

donatie, voorverkoop- of investeringsovereenkomsten die tussen 

de partijen afgesloten zouden kunnen worden. Participate biedt 

zelf geen beleggingsproducten aan en zal alle redelijke 

maatregelen nemen  om belangenconflicten te voorkomen, intern 

tussen enerzijds de leiders en hun medewerkers en anderzijds de 

beleggers , dan wel tussen de beleggers onderling. Als het niet 

mogelijk blijkt om een belangenconflict te vermijden, zal 
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Participate dat conflict  identificeren en beheren teneinde aldus te 

voorkomen dat dit de belangen van de beleggers zou schaden. 

Participate zal de nodige maatregelen nemen voor het beheren van 

het belangenconflict om met redelijke zekerheid te waarborgen dat 

het risico op schade van de belangen van de belegger kan worden 

afgewend. Indien deze maatregelen voor het beheer van het 

belangenconflict ontoereikend zijn wordt de belegger, vóór hem 

deze dienst wordt verleend, duidelijk en op een duurzame drager 

in kennis gesteld van de algemene aard en/of oorzaak van het 

belangenconflict. De verstrekte informatie zal voldoende 

gedetailleerd zijn, gelet op de persoonlijke situatie van de 

belegger, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen beslissen om 

al dan niet een beroep te blijven doen op de aangeboden diensten. 

Als de belegger om die reden beslist om geen gebruik meer te 

maken van de aangeboden diensten is hij geen vergoeding 

verschuldigd. Participate is niet aansprakelijkheid voor de 

gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het niet inachtnemen 

door de projectaanbieder van zijn verplichting tot vergoeding of 

levering van goederen of diensten. Participate aanvaardt verder 

geen enkele aansprakelijkheid voor transacties of handelingen 

tussen projectaanbieder en belegger, noch over de inhoud van de 

e-mails verstuurd naar de contactpersonen van de projectindiener. 

Participate  

10 Participate zal cliënten begeleiden bij het opzetten en uitbaten van 

zulk een digitaal Platform ter ondersteuning van projecten, hun 

promotie, hun financiering en hun begeleiding. 

11 Het Platform biedt naast de mogelijkheid om initiatieven te 

ondersteunen door een financiële bijdrage  (crowdfunding) ook de 

mogelijkheid om een bepaalde voorkeur te uiten voor bepaalde 

initiatieven (crowdvoting) en deze te verrijken (crowdsourcing). 

Geleverde bijdragen onder crowdsourcing op het Platform kunnen 

de vorm aannemen van het aanbieden van vrijwilligersuren, het 

aanbieden van materiaal en/of materieel, het ter beschikking 

stellen van een locatie, infrastructuur, het aanbieden van kennis en 

ervaring. 

12 Participate heeft de rechtsvorm van een CVBA en is gevestigd te 

Grauwmeer 1/63 bus 62 te 3001 Heverlee. Participate is 

ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0 661 564 

429. 

13 Participate beschikt over een vergunning als alternatieve 

financieringsplatform uitgereikt op ………. door de Autoriteit 

voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat12-

14,1000 BRUSSEL .  

14 Participate kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schendingen 

van eventuele auteurs-, handels- of andere rechten die door de 

Gebruikers van de website worden begaan. 

15 Elke geregistreerde Gebruiker die het Platform gebruikt, gaat 

akkoord met de voorwaarden zoals ze hieronder zijn beschreven 

en verbindt zich hoofdelijk en ten persoonlijke titel voor de goede 

uitvoering van deze algemene voorwaarden. 

16 De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, evenals de 

website en de u ter beschikking gestelde standaard 

overeenkomsten zijn beschikbaar in de Nederlandse taal.  

17 Het internet Platform kan echter uitsluitend worden gebruikt door 

projectaanbieders, voor zover zij gevestigd zijn in België, d.w.z. 

hun maatschappelijke zetel (in het geval van een rechtspersoon) of 

hun domicilie (in het geval van een natuurlijk persoon) dient in 

België te zijn. 

18 Participate heeft de inhoud van zijn Platform met de grootst 

mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op het Platform met 

betrekking tot de projectaanbiedingen is echter afkomstig van 

informatie van de projectaanbieders en/of van derde partijen. De 

projectaanbieders en/of derde partijen zijn verantwoordelijk voor 

de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en 

Participate kan niet aansprakelijk worden gesteld aangaande deze 

informatie. Aangaande de overige informatie (die niet rechtstreeks 

samenhangt met de projecten) die rechtstreeks door Participate 

wordt aangeboden verbindt Participate zich ertoe de eventuele 

vergissingen of onjuistheden te corrigeren binnen een redelijke 

termijn vanaf de datum waarop ze werden gemeld. Iedere 

onjuistheid kan gemeld worden via de administrator die kan 

worden bereikt via de contactgegevens vermeld op het Platform. 

Participate past een specifiek programma toe ter identificatie en 

correctie van vergissingen in de gegevensinvoer. Ook wordt de 

aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door elke 

geregistreerde Gebruiker expliciet gevraagd op het Platform en 

wordt de Gebruikersbevestiging ervan geregistreerd. 

19 Participate zal zich naar alle redelijkheid en billijkheid inspannen 

voor een optimaal gebruikersgemak en voor de continuïteit van het 

Platform. 

Toepasselijkheid Algemene 
Voorwaarden 
20 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik 

van het digitaal Platform van Participate en op alle diensten die 

door Participate worden aangeboden en op alle Overeenkomsten 

die Participate aangaat voor het gebruik van de website en de 

diensten. 

21 Door het bezoeken van onze website of het digitaal Platform en het 

registreren als Gebruiker gaat u akkoord met deze Algemene 

Voorwaarden. Participate raadt iedereen die gebruik maakt van de 

website of van een van deze diensten aan, deze Algemene 

Voorwaarden vooraf te lezen. Elke gebruiker van het Platform 

wordt ontegensprekelijk geacht deze Algemene Voorwaarden te 

hebben gelezen en deze zonder enig voorbehoud te hebben 

aanvaard. 

22 Indien één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig 

of onverbindend wordt verklaard of wordt vernietigd, dan blijven 

de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

23 Mondelinge mededelingen, afspraken of toezeggingen zijn niet 

bindend, tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd. 

24 Participate behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene 

gebruikersvoorwaarden eenzijdig en zonder opzegtermijn te 

wijzigen. 
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25 Bij iedere belangrijke wijziging van deze voorwaarden zal er een 

bericht op de internetsite worden gepubliceerd ter informatie van 

de gebruikers. 

26 Voor zover de gebruikers dit hebben verzocht worden zij digitaal 

geïnformeerd over de wijzigingen van de algemene voorwaarden. 

De vorige versies van de algemene gebruikersvoorwaarden zullen 

door Participate gearchiveerd worden en kunnen via de internetsite 

geraadpleegd worden. 

27 Op de Participate internetsite, het platform, alle diensten van 

Participate  en de Algemene Voorwaarden is het Belgische recht 

van toepassing. 

28  In geval van betwisting is de rechtbank waar de zetel van Participate 

CVBA is gevestigd uitsluitend bevoegd. 

29 De uitvoering van deze Overeenkomst begint onmiddellijk na de 

totstandkoming en bevestiging ervan. 

Voorwaarden als Gebruiker 
30 Gebruikers kunnen een account aanmaken door invoer van gegevens 

of door automatische link met sociale media (Facebook, LinkedIn 

en Twitter). Het aanmaken van een account is niet verplicht om 

vrij te navigeren op de website. Dit is wel verplicht indien men een 

project wilt aanmaken of wilt deelnemen aan een project. De 

verplichte velden van een account zijn de naam, het emailadres en 

eventueel een wachtwoord indien niet ingelogd wordt via sociale 

media. Bij het inloggen via sociale media wordt deze data 

automatisch opgehaald. Indien men niet als niet-ingelogde 

gebruiker toegang wenst tot een beveiligde pagina wordt de 

gebruiker automatisch geleid naar het inlogscherm. Indien er niet 

ingelogd wordt via sociale media kan het zijn dat de gebruiker 

zijn/haar wachtwoord vergeten is. De “Wachtwoord vergeten”-

functie helpt de gebruiker door een email te sturen met daarin een 

link waarop een nieuw wachtwoord ingesteld kan worden. 

31 Om gebruik te maken van het platform van Participate     moet de 

Gebruiker zich eerst registreren via voorziene 

registratiemogelijkheden en: 

31.1 De Gebruiker bevestigt voor eigen naam en rekening te 

handelen; 

31.2 De Gebruiker bevestigt de leeftijd van minimum 18 jaar te 

hebben en handelingsbekwaam te zijn; 

31.3 De Gebruiker bevestigd door de inschrijving op het Platform 

uitdrukkelijk dat er aan al deze voorwaarden werd voldaan. 

32 Verplichtingen van de Gebruiker van het Platform 

32.1 De Gebruikers verklaren hierbij het Platform te goeder trouw te 

gebruiken en dit conform de Algemene Voorwaarden evenals 

aan iedere toepasselijke wettelijke of reglementaire bepaling 

(inclusief – maar niet op beperkende wijze – aan de regels inzake 

het witwassen van geld, inzake de bescherming van de privacy, 

inzake intellectuele eigendom of voorwaarden op het gebied van 

eerlijke concurrentie enz.) te voldoen. 

32.2 De Gebruikers bevestigen uitdrukkelijk dat de tijdens de 

inschrijving door de Gebruiker ingevoerde gegevens juist en 

volledig zijn, en verbinden er zich toe de Platformbeheerder 

onmiddellijk in kennis te stellen van iedere wijziging ervan. 

Onverminderd de bepalingen van het Hoofdstuk over 

bescherming van de privacy zullen deze gegevens gebruikt 

worden om belanghebbenden met u in contact te laten komen. 

Bij enige twijfel over de correctheid van de gegevens of over de 

identiteit van de Gebruiker kan de Platformbeheerder de 

gegevens weerhouden en de Gebruiker tijdelijk uitsluiten in 

navolging van een onderzoek. Bij misbruiken op de 

informatieoverdracht kan een geldelijke vergoeding geëist 

worden voor eventueel geleden schade. Participate kan voor 

dergelijke misbruiken / fraude niet verantwoordelijk worden 

gesteld. 

32.3 Bij uw registratie bepaalt u zelf uw paswoord, u bent hier zelf 

voor verantwoordelijk. U verbindt zich ertoe alle nodige 

maatregelen te treffen ter inachtneming van de 

vertrouwelijkheid, en in geval van niet-toegestaan gebruik 

onmiddellijk contact op te nemen met de Platformbeheerder om 

de gegevens te desactiveren en/of te wijzigen. Participate en de 

derde partij in wiens naam het Platform wordt uitgebaat kunnen 

niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die 

voortvloeien uit ongeoorloofd gebruik van de login-gegevens 

en/of het paswoord. 

32.4 Participate.today maakt verwijzingen naar andere websites 

(bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). 

Op deze websites valt u onder de privacyregels en Algemene 

Voorwaarden van de desbetreffende site. U erkent dan ook dat 

Participate geen invloed op de inhoud en het beleid van 

dergelijke sites heeft. Participate draagt hiervoor dan ook geen 

enkele aansprakelijkheid. 

32.5 U vrijwaart Participate volledig voor alle mogelijke claims van 

uzelf en derden door gebruikmaking van deze site. 

32.6 De Gebruikers van het Platform van Participate verbinden zich 

ertoe zich op geoorloofde wijze, eerlijk en met respect voor 

Participate, de andere Gebruikers, derden, en hun rechten, te 

handelen. 

32.7 Het is de Gebruikers verboden: 

32.7.1 onrechtmatige, ongeoorloofde, verboden, racistische, 

xenofobe, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, beledigende, 

ongepaste of discriminerende onderwerpen of uitlatingen te 

versturen, op of via het Platform te plaatsen of te verspreiden, 

om het even op welke manier; 

32.7.2 of andere Gebruikers aan te sporen om zo te handelen, of zulke 

handelingen te bevorderen; 

32.7.3 de identiteit van een derde na te bootsen of toe te eigenen, 

inbreuk te maken op zijn imagorecht of, in het algemeen, op 

zijn privacy; 

32.7.4 de intellectuele eigendomsrechten van andere personen en van 

de projecten te miskennen. 

32.7.5 De Gebruiker van het Platform erkent aansprakelijk te zijn 

voor ieder onderwerp dat werd verzonden naar, geplaatst op of 
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verspreid via/door middel van middelen die tot zijn 

beschikking werden gesteld op de website en het Platform van 

Paticipate, en alle gevolgen te aanvaarden die kunnen 

voortvloeien uit zijn handelingen of uit de handelingen van 

personen voor wie hij instaat. 

33 Duur en einde van de inschrijving in de hoedanigheid van Gebruiker 

van de Platform 

33.1 Een Gebruiker die zich heeft ingeschreven doet dit voor een 

onbepaalde termijn. Zijn account zal enkel op uitdrukkelijke 

vraag afgesloten worden. 

33.2 Een Gebruiker die een overeenkomst heeft lopen als 

projectaanbieder, donateur, voorkoper of investeerder, kan zich 

niet uitschrijven zolang deze overeenkomst in voege is. 

33.3 Participate behoudt zich het recht voor om elke Gebruiker te 

verwijderen en uit te sluiten van elk verder gebruik van het 

platform indien deze op enige wijze handelt in strijd met deze 

algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Participate 

om nadere rechtsmaatregelen te nemen en een gepaste 

schadevergoeding te eisen. 

34 Alle geldtransacties verlopen via een erkende betalingsinstelling. 

Het is aangewezen voor project indieners om hiervoor via uw 

bankinstelling een aparte rekening te openen. Uitbetalingen 

gebeuren steeds binnen de 10 werkdagen na het bereiken van het 

vooropgestelde bedrag van het crowdfundingproject. 

35 Elke gebruiker die de gebruikersvoorwaarden heeft geaccepteerd is 

hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor het correct naleven 

van de Algemene Voorwaarden. Participate raadt elke Gebruiker 

aan een kopie van de contractuele voorwaarden te bewaren door 

ze af te printen of op te slaan op de harde schijf van zijn computer. 

Participate raadt aan dit ook te doen met de overeenkomsten die 

werd afgesloten tussen de projectaanbieder en de investeerder. 

Voor elke belegger wordt een dossier samengesteld met inbegrip 

van de ingewonnen informatie. Dit dossier wordt gedurende 

minstens vijf jaren bewaard na beëindiging van de contractuele 

relatie. Deze dossiers worden electronisch opgeslagen en zijn 

raadpleegbaar op vraag. 

Voorwaarden Projectindieners, 
financiering en bijdragen 
36 Het internet platform kan uitsluitend worden gebruikt door 

projectaanbieders, voor zover zij gevestigd zijn in België, d.w.z. 

hun maatschappelijke zetel (in het geval van een rechtspersoon) of 

hun domicilie (in het geval van een natuurlijk persoon) dient in 

België te liggen. 

37 Om als projectaanbieder gebruik te maken van het Platform moet u 

zich eerst registreren op de website en de Algemene 

Voorwaarden aanvaarden. Nadien kan u uw project presenteren. 

Een nieuw project starten gebeurt in verschillende stappen en na 

elke stap worden alle gegevens opgeslagen. Zo kan de 

initiatiefnemer het proces hervatten op een later tijdstip. Er moeten 

vier stappen worden uitgevoerd : de projectbeschrijving invoeren, 

de financiering instellen, persoonlijke informatie invoeren en het 

project ter goedkeuring voor publicatie op het platform aanbieden. 

38 STAP 1:  Projectbeschrijving: volgende aspecten worden in de eerste 

stap ingevoerd: 

38.1 Titel 

38.2 Thema (dropdown) 

38.3 Beschrijving met basic opmaak 

38.4 Deadline (datepicker) 

38.5 Media. Dit kunnen één of meerder afbeeldingen (minstens één) 

zijn of een video van YouTube of Vimeo. Eén afbeelding kan 

als hoofdafbeelding ingesteld worden. 

38.6 Locatie met automatische zoekfunctie m.b.v. Google Maps API 

38.7 Of het project in aanmerking komt voor burgerbegroting 

39 STAP 2:  Instelling financiering en sourcing 

39.1 In deze eerste stap is financiering standaard aangevinkt. De 

mogelijkheid bestaat echter om financiering uit te schakelen. 

Indien er voor financiering gekozen wordt moet als eerste een 

doelbedrag bepaald worden. Daarnaast wordt hier ook de 

financieringsgvorm vastgelegd. Er zijn vier vormen: 

‒ Donatie 

‒ Donatie met beloning/voorverkoop 

‒ Lening 

‒ Aandelen 

39.2 Elke aanvraag voor een Projectinvestering kan uitsluitend 

worden gedaan op basis van een private plaatsing, conform art. 

3, §2 van de 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van 

beleggingsinstrumenten en de toelating van 

beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een 

gereglementeerde markt. 

39.3 Indien er voor financiering gekozen werd moeten ondermeer 

betalingsgegevens hier ook ingevoerd worden. Dit omvat 

ondermeer de Naam rekeninghouder, het Rekeningnummer 

(BIC / IBAN), het adres, telefoonnummer en email van de 

rekeninghouder.  

39.4 Op het moment dat een financier een bijdrage doet aan een 

Project, komt een overeenkomst tot stand tussen deze Financier 

en de Projectindiener. (bijvoorbeeld een overeenkomst tot 

donatie van een geldbedrag). De Platformbeheerder is geen 

partij bij deze overeenkomst, maar vertegenwoordigt de 

Projectindiener slechts bij het innen van de fondsen van zijn of 

haar Project. 

39.5 Tussen de Projectindiener en Platformbeheerder komt, op het 

moment dat een de Projectindiener een Project aanmeldt op het 

Platform, een gebruikersovereenkomst tot stand. Op grond van 

deze gebruikersovereenkomst, maakt de Projectindiener gebruik 

van het Platform. Daarnaast vertegenwoordigt de 

Platformbeheerder de Projectindiener bij het innen van fondsen 

en bijdragen (ook deze via sourcing), onder welke 

financieringsvorm of sourcingvorm dan ook. Om dit mogelijk te 

maken, verleent de projectindiener hierdoor een volmacht aan de 

Platformbeheerder om fondsen en bijdragen via de erkende 

betalingsinstelling te innen en in naam van de projectindiener en 

voor rekening van de projectindiener overeenkomsten aan te 

gaan met de financiers of bijdrageleveranciers. Op het moment 

dat de Platformbeheerder via de erkende betalingsinstelling de 

opgehaalde fondsen heeft uitgekeerd of bijdragen heeft 

overgedragen aan de Projectindiener, komt deze volmacht te 

vervallen. 
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39.6 De minimale financiering bedraagt EUR 1000, en waarvan dus 

minimaal % (bvb. 80%) moet worden opgehaald. .Indien enkel 

een project met donatie zonder beloning wordt ingediend kan de 

minimale financiering verlaagd worden tot EUR 250. 

Hierna wordt het instellen van de 4 financieringsvormen 

toegelicht: 

39.7 Instellen Donatie en Donatie met beloning (of voorverkoop) 

39.7.1 Via het Platform, kunnen de projectindieners verzoeken om 

donaties van donateurs, met het oog op de financiering van een 

bepaald project. In dat geval wordt een overeenkomst van 

donatie gesloten tussen de projectaanbieder en de donateur, via 

het Platform. Noch Participate, noch de Derde partij via wiens 

website de URL naar het Platform wordt aangeboden is partij 

in deze overeenkomst van donatie. De donateurs zijn zich 

ervan bewust en aanvaarden nadrukkelijk dat deze donatie hun 

geen enkel recht op vergoeding geeft door de projectindiener. 

De projectindiener verplicht zich van zijn kant de gelden 

uitsluitend aan te wenden om de doelen te bereiken die staan 

beschreven in de presentatie van het project, met inachtneming 

van onderhavige Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke 

wettelijke regelingen en voorschriften. 

39.7.2 In het kader van de projecten waarvoor om donaties worden 

verzocht, kunnen de projectindieners ook een zogenaamde 

beloning toekennen. Elke beloning die wordt ingevoerd op het 

Platform heeft een titel, beschrijving en minimumbedrag. Als 

beloning kunnen de projectindieners de donateurs ook, in 

voorverkoop, de roerende goederen aanbieden die geheel of 

gedeeltelijk in het kader van het project tot stand zullen 

komen. In dat geval wordt een Verkoopovereenkomst, 

accessoir aan de donatie, gesloten tussen de projectindiener en 

de donateur, via het Platform. De Platformbeheerder is geen 

partij in deze Verkoopovereenkomst. De kopers zijn zich 

ervan bewust en accepteren uitdrukkelijk dat op het moment 

van ondertekening van het contract, het goed niet of nog niet 

in zijn uiteindelijke versie bestaat. Zij accepteren ook dat de 

totstandkoming van het goed is onderworpen aan een 

aanzienlijk toeval, wat inhoudt dat het goed ook nooit tot stand 

zou kunnen komen, of dat de totstandkoming traag, gebrekkig 

of niet conform de verwachtingen kan plaatsvinden.  

39.7.3 Een projectaanbieding die als donatie met voorverkoop wordt 

geplaatst via het Platform bedraagt minimum 2500€. 

39.7.4 Een overeenkomst tussen projectindiener en donateur / koper 

komt onherroepelijk tot stand wanneer de projectindiener het 

vastgelegde % (bvb. minimum 80% of 100% wat ‘alles of 

niets’ is) van op te halen financiering heeft behaald. De 

overeenkomst die tot stand komt valt onder de Algemene 

Voorwaarden zoals ze hier zijn beschreven. 

39.7.5 De projectindiener verbindt zich om alles in het werk te stellen 

om het goed overeenkomstig de beschrijving van het project 

tot stand te brengen, met inachtneming van onderhavige 

Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke 

regelingen of voorschriften. 

39.7.6 Onderhavige contractvoorwaarden doen geen afbreuk aan de 

vrijheid van de partijen om de bijzondere 

contractvoorwaarden van de verkoop te bepalen die zij 

toegepast willen zien, rekening houdend met het bijzondere 

doel van het contract of enige andere omstandigheid. De 

partijen verplichten zich ertoe de bijzondere 

contractvoorwaarden overeen te laten overeen komen met de 

wettelijke regels en voorschriften die van toepassing zijn op 

het contract. 

39.7.7 Regels die specifiek van toepassing zijn op overeenkomsten 

die zijn afgesloten tussen een ondernemer (projectaanbieder) 

en een consument 

39.7.7.1 Als het verkoopcontract op afstand tussen een onderneming 

en een consument wordt afgesloten overeenkomstig de wet 

van 6 april 2010 inzake marktpraktijken en 

consumentenbescherming, verbindt de ondernemer zich de 

bepalingen van deze wet te respecteren en, met name, de 

bepalingen van het gedeelte dat is gewijd aan 

overeenkomsten op afstand. 

39.7.7.2 Bij een verkoopaanbieding in de presentatie van het project 

en in de verkoopovereenkomst, verbindt de onderneming 

(projectindiener) zich om de consument ten minste 

onderstaande informatie te verschaffen: 

- de identiteit van de verkoper, zijn ondernemingsnummer 

of tenminste BTWnr (indien geen rechtspersoon)  en het 

geografische adres; 

- de naam, omschrijving met belangrijkste kenmerken van 

het goed; 

- de prijs van het goed en de BTW; 

- de minimale waarde per donatie die recht geeft op de 

beloning; 

- de wijze van betaling indien bijkomende betaling vereist 

is naast de donatie; 

- de wijze van levering en vermoedelijke leveringsdatum 

of wijze van uitvoering van de overeenkomst; 

- in voorkomend geval, de leveringskosten; 

- het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht; 

- indien terugname wordt toegestaan, de wijze van 

terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip 

van de eventueel daaraan verbonden kosten; 

- de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs; 

- waar passend, de minimumduur van de overeenkomst in 

geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke 

levering van goederen. 

 

39.8 Instelling van financiering via Lening:  

39.8.1 In het geval van een investering via een lening wordt een 

Leningsovereenkomst gesloten tussen de leninggever en de 

projectaanbieder-leningnemer via het webbased 

crowdfundingplatform van Participate.. Noch Participate of de 

derde partij via wiens website  de URL naar het platform wordt 

aangeboden zijn partij in deze Leningsovereenkomst. 

39.8.2 Deze Leningsovereenkomst die tot stand komt valt onder de 

Algemene Voorwaarden van Participate CVBA. 

39.8.3 In de Leningsovereenkomst worden de leningsvoorwaarden 

ingevoerd zoals het bedrag, de duurtijd (minimum 1 jaar en 

maximum 10 jaren) en de vaste intrestvoet die op voorhand 

door de projectaanbieder wordt bepaald evenals de wijze van 

terugbetaling en het tijdstip van betaling van de verschuldigde 
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intrest. Hat aflossingsplan laat jaarlijkse aflossingen toe of 

totale aflossing op het einde van de looptijd. De verschuldigde 

intrest wordt jaarlijks berekend op het openstaande kapitaal tot 

het moment dat het geïnvesteerde bedrag volledig is terug 

betaald. Een aflossingsplan maakt deel uit van de standaard 

Leningsovereenkomst die op het Platform wordt aangeboden. 

Het maximale bedrag van de lening mag EUR 100.000 niet 

overschrijden, gegeven er geen andere financiering is, anders 

moet deze in mindering worden gebracht. De minimale 

inschrijving per investeerder zal worden bepaald door de 

projectindiener maar is niet lager dan EUR 3.000. 

39.8.4 Projectindiener kan de lening ook, mits hij als kredietlener 

voldoet aan de voorwaarden en voorschriften van het decreet 

van 19 mei 2006 en latere wijzigingen, ook als een 

Winwinlening aanbieden. Hiertoe faciliteert het platform de 

aanvraag voor een Winwinlening en de 

Winwinleningsovereenkomst. Ook hier is noch Participate of 

de derde partij via wiens website  de URL naar het platform 

wordt aangeboden, partij in deze Leningovereenkomst. 

39.8.5 In de hiernavermelde gevallen komt het de leninggever toe het 

geleende kapitaal, alsook de verschuldigde intresten, 

onmiddellijk van de leningnemer op te eisen en dit na een 

voorafgaandelijke ingebrekestelling : 

39.8.5.1 bij niet-nakoming door de leningnemer van de 

betalingsverplichting ten aanzien van de leninggever; 

39.8.5.2 in geval van vorderingen door derden of andere feiten of 

gebeurtenissen zoals ondermeer:  

- deze die de algemene financiële toestand van de 

leningnemer in ernstige mate kunnen aantasten  

- loonbeslag   

- verlies van beschikbaarheid over het eigen vermogen  

39.8.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die gepaard 

gaan met de ontbinding, of ermee in verband staan, komen ten 

laste van de projectindiener.. De reeds gedane betalingen 

worden in mindering gebracht op het verschuldigde rendement 

en kosten en daarna op de verschuldigde hoofdsommen. 

39.8.7 Vervroegde aflossing : de projectindiener is ten allen tijde in 

de mogelijkheid om de investering o.b.v. een lening voor 

100% vervroegd terug te betalen, zonder enige 

verbrekingsvergoeding. (Gedeeltelijke vervroegde 

terugbetalingen zijn niet mogelijk.) Om een vervroegde 

terugbetaling van de investering te bekomen moet de 

projectindiener dit per aangetekend schrijven en per e-mail 

melden aan de investeerders en aan de Platformbeheerder, dit 

met vermelding van de gegevens van de projectindiener. 

39.9 Instellen financiering via aandelen 

39.9.1 Aandelen: In het geval van aandelen moet de waarde van een 

aandeel ingevoerd worden. Optioneel kan een maximaal aantal 

aandelen ingesteld worden. De Investeerder moet zich bewust 

zijn van het feit dat deze aandelen niet verhandelaar of 

overdraagbaar zijn en dat hij enkel zijn investering kan 

recupereren mits de projectindiener deze aandelen terug 

inkoopt aan een overeen te komen prijs of dat deze laatste 

instemt met een overdracht aan een derde partij. De 

projectindiener kan ook best zijn vennootschap opzetten als 

een CVBA waarbij in-of uittrede van aandeelhouders 

makkelijker kan worden geregeld. De investeerder moet 

beseffen dat hij als aandeelhouder medeeigenaar wordt van het 

project en dat hij aandelen koopt in het volle besef van de 

risico’s die hiermee gepaard gaan..Een standaard  

aandeelhouderovereenkomst wordt door het Platform 

aangeboden. Ook hier is noch Participate of de derde partij via 

wiens website  de URL naar het platform wordt aangeboden, 

partij in deze Aandelenovereenkomst. Voor eventuele fiscale 

voordelen via de ‘Taxshelter’ wordt verwezen naar de 

handleiding op het platform en de overeenkomsten. 

39.10 Instellen van Sourcing 

39.10.1 Naast financiering kan ook sourcing ingesteld worden. Hierbij 

definieert men voor elk item de categorie (op basis van 

selectie, i.e. dropdown, van het icoon voor vrijwilligersuren, 

het aanbieden van materiaal en/of materieel, het ter 

beschikking stellen van een locatie, infrastructuur, het 

aanbieden van kennis en ervaring), titel, beschrijving en 

aantal. Per item kan de initiatiefnemer een beloning instellen. 

Een beloning heeft een titel en beschrijving. Voor de 

bepalingen van de beloning wordt verwezen naar de artikels 

van donatie met beloning die hier van toepassing zijn. 

40 STAP 3:  Persoonlijke informatie : een korte beschrijving van de 

achtergrond van de initiatiefnemer en zijn motieven kan in deze 

stap ingevoerd worden.  

41 STAP 4:  Voorbeeldweergave en validatie 

42 In de laatste stap kan de initiatiefnemer een voorbeeldweergave van 

zijn project bekijken. Vervolgens sluit hij het creatieproces af door 

het project in te dienen voor goedkeuring of te kiezen om het 

project in voorbereiding te laten. In het laatste geval kan het 

project op een later moment ingediend worden voor goedkeuring. 

43 Het beleid van Participate qua evaluatie en selectie van de projecten 

verloopt aan de hand van volgende criteria: 

43.1 Voor alle projecten (zowel financiering via donatie, donatie met 

beloning, financiële beleggingsinstrumenten) kwalitatieve 

criteria die betrekking hebben op: 

- Volledigheid : dat alle gevraagd informatie is opgeleverd 

(projectinformatie, persoonlijke informatie, financierings 

en sourcing items). 

- Graad van detail en degelijkheid van toelichting van het 

project en meer specifiek voor de 7 onderdelen van een 

gedegen business plan (handleiding wordt op het 

Platform aangeboden): 

- Management samenvatting 

- Markt en doelgroep 

- Concurrenten 

- Team 

- Organisatie (en bedrijfsmodel) 

- Sterkte/zwakte; risico’s en opportuniteiten 

- Financieel plan 

- implementatieplan 

- Of in het project bepaalde aspecten niet aanstootgevend 

zijn en niet in tegenspraak zijn met de algemene 

voorwaarden zoals : 
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- Geen onrechtmatige, ongeoorloofde, verboden, 

racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, 

aanstootgevende, beledigende, ongepaste of 

discriminerende onderwerpen of uitlatingen 

bevatten; 

- Geen aansporingen voor andere gebruikers om zo te 

handelen, of zulke handelingen te bevorderen; 

- De identiteit van een derde niet na te bootsen of toe 

te eigenen, inbreuk te maken op zijn imagorecht of, 

in het algemeen, op zijn privacy; 

- De intellectuele eigendomsrechten van andere 

personen en van de projecten niet te miskennen. 

43.2 Voor projecten die worden gefinancierd via 

beleggingsinstrumenten  

- Of de ondernemer - emittent geschikt is: 

- Zijn/haar inhoudelijke kennis, opleiding, ervaring, 

trackrecord betreffende de inhoud van het project en 

bedrijfsbeheer 

- Zijn/haar begrip van de werking van de gekozen 

beleggingsinstrumenten met inbegrip van de 

verantwoordelijkheden en de zeggenschap van en 

informatieverplichtingen aan de beleggers. 

- Zijn/haar begrip en respect voor de inhoud van de op 

het platform aangeboden standaard overeenkomsten 

met inbegrip van de vereiste informatieverstrekking 

aan de belegger. 

- De kwaliteit van zijn business en financieel plan 

 

43.3 Het beleid dat Participate hanteert om een project te evalueren 

en selecteren is gebaseerd op een duidelijk uitsluitsel over: 

- Het vermogen van de projectindiener/ondernemer 

emittent om het project tot een goed einde te brengen. 

- Of de aanpak, het business en financieel plan realistisch 

en haalbaar is en dat in functie daarvan het beoogde 

bedrag om in te zamelen op een degelijke wijze kan 

bepaald worden. Meer specifiek wordt geëvalueerd of: 

- De doelgroep goed is afgebakend en of er een 

(beperkt) marktonderzoek heeft plaats gegrepen om 

te testen of er een vraag is die het project invult. 

- Het team (of tenminste de projectindiener) over 

voldoende kennis en ervaring beschikt zowel qua 

inhoud van het project als qua bedrijfsbeheer. 

- Of de risico’s voldoende onderkend zijn en er 

mitigerende maatregelen zijn voorgesteld. 

- Of de bedrijfsactiviteiten in lijn zijn met wettelijke 

voorwaarden en de projectindiener beschikt over de 

nodige toelatingen of vergunningen. 

- Of de stappen en timing van het implementatieplan 

haalbaar zijn. 

- Of de kasstromen van het financieel plan voor het 

project dat via beleggingsinstrumenten worden 

gefinancierd volstaan om de intresten op leningen te 

vergoeden, leningen terug te betalen, en voldoende 

rendement bieden voor aandeelhouders.  

- Of op basis van de ingewonnen persoonlijke 

informatie over de financiële situatie van de 

projectindiener en ondernemer emittent er 

voldoende solvabiliteit is. 

- Of er op gepaste wijze is voorzien in de vereiste 

informatieverstrekking aan de belegger.  

43.4 De platformbeheerder informeert de projectindiener of 

ondernemer emittent over eventuele tekorten en waar hij zijn 

projectomschrijving, businessplan en financieel plan moet 

bijsturen. Het platform biedt hier ook begeleiding voor aan. 

43.5 Nadat het project goedgekeurd werd door de platformbeheerder 

kan het project gepubliceerd worden en zal het online staan en 

zichtbaar zijn voor iedereen.  

44 Voor de plaatsing van het project op het Platform is een 

advertentievergoeding vereist en de betaling moet ontvangen zijn 

alvorens het project online wordt geplaatst. Het bedrag van 

plaatsing per type project is aangeduid op het platform. 

45 Het Project blijft actief gedurende een periode van maximaal 6 

maanden. Voor specifieke projecten kan de platformbeheerder 

afwijken van deze duurtijd. Afhankelijk van het 

financieringsprincipe (alles of niets of een bepaald % moet 

opgehaald zijn) ontvangt de projectaanbieder de opgehaalde 

fondsen.  

46 De Projectindiener is verantwoordelijk voor het uitreiken van de 

beloningen aan de voorkopers en/of leveranciers  van sourcing. Hij 

houdt de financiers en leveranciers van sourcing tijdens de 

Campagne op de hoogte van de voortgang van zijn Campagne door 

regelmatig (liefst om de paar dagen, maar minimaal wekelijks) 

teksten, foto’s en filmpjes op de projectpagina op het Platform te 

plaatsen. 

47 Als Projectindiener bent u ervoor verantwoordelijk om, binnen 

redelijke grenzen, zoveel mogelijk in te gaan op vragen of klachten 

van je financiers. 

48 Als Projectindiener bent u ervoor verantwoordelijk om nieuwe 

ontwikkelingen rond uw campagne en Project te vermelden op uw 

projectpagina op het Platform. 

49 Na afloop van uw campagne, houdt u als Projectindiener uw 

financiers op de hoogte van de voortgang van het Project door 

regelmatig (liefst maandelijks maar minimaal 1 keer per 3 

maanden) teksten, foto’s en filmpjes op uw project pagina te 

plaatsen. 

50 Na afronding van uw Project plaatst u als Projectindiener een eind 

evaluatie op uw projectpagina waarin u uitlegt hoe het Project is 

verlopen, hoe de financiering is besteed, wat u ermee hebt bereikt 

en wat u ervan geleerd hebt. De verantwoordelijkheid om uw 

financiers en leveranciers van sourcing op de hoogte te houden van 

de voortgang eindigt na uw eindevaluatie maar uw projectpagina 

zal blijven bestaan en u bent uiteraard vrij om daarna ook nog af 

en toe een update richting uw financiers en leveranciers van 

sourcing  te plaatsen. 

51 Verplichtingen van de projectindiener 

51.1 Iedere projectindiener, ongeacht of hij particulier of een 

rechtspersoon is, blijft hoofdelijk aansprakelijk t.o.v. de 

donateurs/voorkopers/investeerders als t.o.v. Participate. 

51.2 Iedere Projectindiener dient er zorg voor te dragen dat de 

omschrijving van het door hem / haar geplaatste Project zo juist 

en volledig mogelijk is. Overeenkomstig de bepalingen van de 

onderhavige Algemene Voorwaarden met betrekking tot de 

bescherming van de privacy geeft u, door het plaatsen van een 

Project de Platformbeheerder toestemming uw persoonlijke 

gegevens op te slaan en te verwerken in een persoonlijk digitaal 
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dossier; tevens geeft u aldus de Platformbeheerder  toestemming 

om uw project te hanteren in campagnes ter promotie van het 

Platform, in statistieken en rapporteringen of andere activiteiten 

die door Platformbeheerder worden opgezet. 

51.3 Verwijdering van informatie of annulering van een project: de 

Platformbeheerder behoudt zich het recht voor, op grond van 

gerechtvaardigde redenen, met name in verband met de inbreuk 

op de onderhavige contractuele voorwaarden of iedere 

toepasselijke wettelijke of reglementaire bepaling, en zonder 

voorafgaande kennisgeving alsmede met onmiddellijke ingang, 

de teksten en informatie van projectaanbiedingen in te korten of 

uit te breiden of te verwijderen van het Platform.  

51.4 De derde partij via wiens website de URL naar het platform 

wordt aangeboden kan ten allen tijde beslissen om een project 

mee financieel te steunen. Dit gebeurd op initiatief en 

verantwoordelijkheid van deze derde partij en gebeurt evenzeer 

volgens deze Algemene Voorwaarden. 

Een project steunen als donateur 
zonder of met beloning of als 
investeerder 
52 Om als financier (donateur/voorkoper/investeerder) gebruik te 

maken van het internetplatform moet u zich eerst registreren op 

het Platform. Door u in te schrijven krijgt u de mogelijkheid om in 

contact te treden met projectaanbieders. Vanuit de detailpagina 

van het Platform kan u een project steunen. Dit gebeurt door 

navigatie naar “Steun dit project”, waarna een selectie moet 

gemaakt worden van de financieringsvorm voor zover deze door 

het project worden gevraagd zoals donatie, voorkoop, lening of 

aandelen 

53 Het bedrag dat men wenst te steunen moet worden ingevoerd per 

financieringsvorm. Participeren kan altijd zonder tegenprestatie. 

Indien er echter een tegenprestatie (beloning, lening of aandelen) 

geselecteerd wordt is in het geval van financiering het in te geven 

bedrag naar onder begrensd. Meer doneren of ontlenen kan altijd. 

Bij aandelen wordt het bedrag bepaald door in een eerste stap te 

kiezen hoeveel aandelen gewenst zijn. Het bedrag wordt dan 

automatisch berekend. 

54 In het geval van sourcing kan per geselecteerde type van sourcing  

(vrijwilligersuren, het aanbieden van materiaal en/of materieel, het 

ter beschikking stellen van een locatie, infrastructuur, het 

aanbieden van kennis en ervaring), de gebruiker het aantal 

opgeven en een kleine beschrijving invoeren die dient als 

communicatie naar de inititiatiefnemer toe. Indien een beloning 

voorzien is door de projectindiener dan wordt deze weergegeven 

55 In het geval van financiering wordt de steunende Gebruiker in de 

laatste stap geleid naar de betalingsmodule. Betalingen worden 

afgehandeld m.b.v. integratie met een erkende betalingsinstelling.  

56 Op het moment dat een partij een bijdrage (financieel of sourcing) 

doet aan een project, via het Platform, komt een 

gebruikersovereenkomst tussen deze partij en de 

Platformbeheerder tot stand. Op grond van deze 

gebruikersovereenkomst, maakt de partij gebruik van het Platform 

en website van de Platformheerder.  

57 Onafhankelijk van de verplichting u op het Platform in te schrijven, 

heeft u indien u aanbiedt in een project te doneren of investeren of 

aan een vooraankoop te doen, de mogelijkheid de keuze te maken 

of u wel of niet op het Platform vermeldt wenst te worden met uw 

persoonlijke gegevens. Er wordt in het voorkomende geval bij het 

doneren de mogelijkheid aangeboden om in het voorkomende 

geval op het Platform anoniem te blijven. Indien u geen specifieke 

keuze maakt wordt u standaard geïdentificeerd met uw 

persoonlijke registratie gegevens. 

58 Als financier kiest u aan welk Project u een donatie wil doen. De 

gestorte donaties kunnen niet worden teruggevorderd. Indien u als 

Financier kunt aantonen een fout te hebben gemaakt bij de keuze 

van het bedrag, de sourcing en/of het Project en dit binnen drie 

dagen per email meldt aan de Platformbeheerder, kan deze  

besluiten de donatie terug te storten. 

59 In het kader van de projecten waarvoor om donaties worden 

verzocht, kunnen de projectindieners ook een zogenaamde 

beloning toekennen. Elke beloning  heeft een titel, beschrijving en 

minimumbedrag op het platform. Als beloning kunnen de 

projectindieners de donateurs ook, in voorverkoop, de roerende 

goederen aanbieden die geheel of gedeeltelijk in het kader van het 

project tot stand zullen komen. In dat geval wordt een 

Verkoopovereenkomst, accessoir aan de donatie, gesloten tussen 

de projectindiener en de donateur, via het Platform. De 

Platformbeheerder is geen partij in deze Verkoopovereenkomst. 

De kopers zijn zich ervan bewust en accepteren uitdrukkelijk dat 

op het moment van ondertekening van het contract, het goed niet 

of nog niet in zijn uiteindelijke versie bestaat. Zij accepteren ook 

dat de totstandkoming van het goed is onderworpen aan een 

aanzienlijk toeval, wat inhoudt dat het goed ook nooit tot stand zou 

kunnen komen, of dat de totstandkoming traag, gebrekkig of niet 

conform de verwachtingen kan plaatsvinden. 

60 Financiering kan naast donatie, donatie met beloning of voorkoop 

ook bestaan uit gestandaardiseerde beleggingsinstrumenten zoals 

het verlenen van leningen  en verwerven van aandelen. In geval 

van lening dienen het bedrag, de duurtijd en de interest op 

voorhand door de projectaanbieder bepaald te worden. Voor een 

aandeel wordt een prijs per aandeel voorafgaandelijk vastgelegd 

door de projectindiener en een maximaal aantal aandelen dat hij 

wenst uit te geven. Als investeerder heeft u de mogelijkheid om 

gedurende de looptijd van het project een lening of aandelen te 

onderschrijven. Na of tijdens de looptijd van het project wordt in 

functie van uw financieringskeuze de Leningsovereenkomst of 

Aandeelhoudersovereenkomst onherroepelijk op basis van de 

standaard bepalingen op het Platform, gesloten. Er wordt een 

standaard Leningsovereenkomst en Aandeelhoudersovereenkomst 

aangeboden en het platform faciliteert ook een 

Winwinleningsovereenkomst..Deze Winwinlening biedt 

interessante fiscale tegemoetkomingen voor de leninggever, welke 

op het Platform worden toegelicht. De standaard 

Leningsovereenkomst en Aandeelhoudersovereenkomst die tot 

stand komen vallen onder de Algemene Voorwaarden zoals ze hier 

zijn beschreven. 
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61 De investeerders in gestandaardiseerde beleggingsinstrumenten 

tekenen in, in volle besef van alle risico’s en aansprakelijkheden 

62 De door de projectindiener en financier aangegane overeenkomsten 

zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden, zijn ook voor diens 

rechtsopvolgers en erfgenamen, ondeelbaar. 

63 De partijen aanvaarden dat het digitale bestand dat de standaard 

overeenkomsten bevat op het Platform overeenstemt met een 

ondertekend schriftelijk document overeenkomstig het artikel 

1341 Burgerlijk Wetboek. De projectaanbieder erkent hierbij dat 

hij voldoende in kennis werd gesteld van zijn verplichting tot 

vergoeding, en hij aanvaardt, in overeenstemming met de 

investeerder, dat de in het artikel 1326 Burgerlijk Wetboek 

bepaalde formaliteiten in het onderhavige geval niet van 

toepassing zijn. 

64 Uitbetaling aan de projectaanbieder gebeurt nadat het vastgelegde % 

(bvb. minimum 80% of 100% wat ‘alles of niets’ is) van op te 

halen financiering is gehaald.  Elke Overeenkomst wordt hier 

onherroepelijk gesloten van zodra de betaling werd gerealiseerd.  

Elke overeenkomst die tot stand komt valt onder de Algemene 

Voorwaarden zoals ze hier zijn beschreven. 

65 Indien het vastgelegde % van financieringsbedrag niet wordt behaald 

worde de ingezamelde fondsen teruggestort aan de financiers met 

afhouding van eventuele transactie- en administratiekosten. 

66 Deze investeringsovereenkomsten welke volgens de bepalingen van 

de Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt worden eveneens door 

de Platformbeheerder gearchiveerd en kunnen door de partijen op 

verzoek geraadpleegd worden. 

Uitbetaling en uitvoering 
67 De Platformbeheerder streeft er naar om de ontvangen fondsen mits 

behalen van het vastgestelde % van de financiering voor een 

Project binnen 1 maand na afloop van de campagne aan de 

Projectindiener van het desbetreffende Project via de 

betalingsinstelling te laten uit betalen op het door die 

Projectindiener doorgegeven bankrekeningnummer. De 

Projectindiener is er zelf voor verantwoordelijk om de juiste 

bankgegevens door te geven.  

68 Bij het uitbetalen van de fondsen, laat  Participate een service fee 

kost inhouden  over het opgehaalde bedrag, als vergoeding voor 

haar dienstverlening. Deze service kost wordt onder meer gebruikt 

voor de administratiekosten en de helpdesk. De hoogte van de 

service kost is te vinden op het Platform. 

69 Indien zich omstandigheden voordoen waardoor een Projectindiener 

de campagne en/of het Project niet kan uitvoeren, is de 

Projectindiener verplicht om de financiers en bijdrageleveranciers 

hiervan op de hoogte te stellen op zijn of haar projectpagina op het 

platform. Indien pas na uitbetaling door de door de 

Platformbeheerder aangestelde betalingsinstelling van de 

ontvangen fondsen blijkt dat de Projectindiener het Project niet 

kan uitvoeren, dient de Projectindiener op zijn of haar 

projectpagina een uitleg te geven over de redenen hiervan. De 

fondsen dienen in ieder geval te worden teruggestort en de 

Platformbeheerder zal de aangestelde betalingsinstelling 

instrueren de fondsen individueel terug te storten aan elke 

financier, mits het gaat om bedragen van hoger dan EUR 5 per 

financier.  

70 De Projectindiener dient de opgehaalde fondsen uitsluitend aan te 

wenden ter uitvoering van zijn of haar Project. 

71 Als de Platformbeheerder in kennis komt dat een Projectindiener de 

ontvangen fondsen niet gebruikt op de wijze beschreven in het 

Project dan zal de platformbeheerder er naar streven dat de 

Projectindiener het ontvangen bedrag zal restitueren aan de 

financiers. Hier kan echter geen enkele aansprakelijkheid jegens 

de Platformbeheerder aan ontleend worden. Als de Projectindiener 

het ontvangen bedrag niet terugbetaalt, dan behouden financiers 

het recht om hun fondsen zelf rechtstreeks terug te vorderen van 

de desbetreffende Projectindiener. 

72 De Platformbeheerder is geenszins verantwoordelijk voor de 

uitbetaling van toezeggingen. 

Kosten van gebruik 
73 Om als projectindiener een project aan te bieden en te lanceren via 

het Platform, betaalt u een éénmalige advertentiekost. Deze kost 

wordt geafficheerd op het Platform en kan verschillen per type 

project. Naast de advertentiekost betaalt u een additionele 

servicekost wanneer uw project ook effectief wordt uitbetaald. De 

advertentiekost moet op voorhand betaald worden, anders wordt 

uw project niet geplaatst. 

74 De Servicekost is een % inclusief BTW van de opgehaalde fondsen 

en dit % wordt geafficheerd op het platform. 

75 De servicekost wordt rechtstreeks afgehouden van het opgehaalde 

kapitaal. 

76 Participate heeft ten allen tijde het recht om de kosten voor het 

gebruik van het Platform te wijzigen; de gebruiker wordt hiervan 

op de hoogte gebracht via bekendmaking op het Platform. 

Wijzigingen zullen geen weerslag hebben op bestaande donatie, 

voorverkoop, Lening en Aandeelhoudersovereenkomsten. 

77 De elektronische betalingen via het Platform verlopen via de 

aangestelde erkende betalingsinstelling en houden een additionele 

transactiekost in tussen 1,5% en 3,5% + een vaste kost per 

transactie. Deze kosten worden door de betalingsinstelling 

afgehouden van de transactiebedragen. 

78 Participate komt in geen geval tussen bij de uitvoering van de 

betalingen, hetgeen toekomt aan de daartoe vergunde 

professionele betalingsdienstverstrekkers. 

Voorwaarden beheer en 
backoffice platform 
79 Participate biedt zijn platform aan aan derde partijen die een 

bepaalde doelgroep wensen te bereiken. De exploitatie met 

bijhorende back-office dienstverlening gebeurt volledig door 

Participate  
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80 De dienstverlening van Participate betreft alle verrichtingen die 

rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het 

ontwikkelen en/of verwerven, onderhouden, exploiteren en 

commercialiseren van dit digitaal Platform ter ondersteuning van 

publieke en private projecten, hun promotie, hun financiering met 

inbegrip van alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding 

en hun begeleiding. Voor al deze diensten zijn de onderhavige 

Algemene Voorwaarden van toepassing. 

81 Service level: Participate verbindt zich tot een beschikbaarheid van 

het Platform van minimum 98% per maand. De onbeschikbaarheid 

die het gevolg is van hiernavolgende oorzaken wordt uitgesloten :  

- omstandigheden buiten de wil om van Participate 

- overmacht 

- onbeschikbaarheid door acties van de Derde Partij of anderen  

- veroorzaakt door een geplande upgrade  

Onbeschikbaarheid wordt gedefinieerd als een slechte werking in 

één of meerdere modules waardoor deze niet meer kunnen 

voorzien in de werking van de hoofdfuncties van het Platform. 

Tijdens kantooruren garandeert Participate een beperkte 

responsetijd bij eventuele vragen of support tickets. Bij elke 

vaststelling van een gebrekkige werking bezorgt de derde partij of 

geregistreerde gebruiker via email en eventueel telefonisch alle 

informatie betreffende het vastgestelde gebrek.  Tijdens de 

verhelping van het gebrek is het Platform niet beschikbaar. 

Participate zal de gesignaleerde gebreken prioritiseren en de Derde 

Partij en/of geregistreerde gebruiker  zal alle informatie en bijstand 

leveren om Participate toe te laten het gebrek te verhelpen. 

82 De door ons als geleverde werkzaamheden, m.i. van de aanwending 

van het Platform zullen onder geen voorwaarde of omstandigheid 

worden opgevat als een garantie ter zake van succes van 

toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden. Het succes van de 

aanwending van het Platform ter lancering van projecten is 

volledig de verantwoordelijkheid van de projectindiener. 

De Beheersovereenkomst en/of 
Overeenkomsten voor 
bijkomende werkzaamheden 
83 De Overeenkomsten voor het beheer van het platform met de derde 

partij, het licentierecht en de begeleidende diensten bevatten de 

basis van alle afspraken tussen Participate en de derde partij ter 

zake van de aanwending van het platform en de Werkzaamheden 

van Participate. Wijzigingen op of aanpassingen aan de 

Overeenkomsten dienen op schrift te worden gesteld en door een 

bevoegde vertegenwoordiger van Participate en de derde partij te 

worden ondertekend.  

Onze Vergoedingen 
84  Als tegenprestatie voor de door Participate verrichte 

Werkzaamheden is de derde partij na ontvangst van de factuur 

direct of op een nader in de Overeenkomst te noemen tijdstip de 

Vergoedingen van Participate verschuldigd (zulks zonder aftrek of 

compensatie, voor zover de Wet dit toestaat).  

85 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen 

partijen, heeft Participate  bij niet-betaling binnen een termijn van 

30 dagen na factuurdatum, het recht, van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling, op betaling van verwijlintresten a rata van 9,5% 

op het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 100 en 

op een schadeloosstelling voor de invorderingskosten. In geval 

van laattijdige betaling heeft Participate, van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling, eveneens recht op een forfaitaire 

schadevergoeding gelijk aan ten minste 12 %  van het 

gefactureerde bedrag, onverminderd het recht om een hogere 

vergoeding te eisen voor bewezen hogere schade (zoals voorzien 

in de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende de 

bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en haar 

Ministeriële Besluiten). 

86  Ingeval van beëindiging of opschorting van de Overeenkomst heeft 

Participate recht op vergoeding van de kosten die ze tot op dat 

moment heeft gemaakt alsmede op voldoening van de vergoeding 

voor de verrichte werkzaamheden, vermeerderd met de eventueel 

daarover verschuldigde belastingen. In dat geval worden de 

vergoedingen voor de verrichte werkzaamheden berekend op basis 

van de toepasselijke tarieven en of in de Overeenkomst 

vastgelegde vergoedingen voor geleverde prestaties zoals deze ten 

tijde van de uitvoering van de werkzaamheden golden. 

87  Ingeval de Overeenkomst voor beheer en of voor begeleidende 

diensten aan twee of meer geadresseerden is gericht, is elke 

gecontracteerde derde partij alleen hoofdelijk aansprakelijk voor 

de betaling van de Vergoedingen en kan Participate van elke 

gecontracteerde partij  volledige betaling verlangen, tenzij in de 

Overeenkomst wordt bepaald dat de  Vergoedingen door één van 

de gecontracteerde partijen zal voldaan.  

Intellectuele eigendom 
88 De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot het 

platform, waaronder begrepen de rechten op de teksten, 

afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig 

(stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, 

formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige 

materialen, berusten bij Participate en eventueel haar 

licentiegevers en / of adverteerders. Dit betreft het Platform zelf, 

niet teksten en materiaal dat door de projectindieners aan het 

Platform worden aangeboden. 

89 Het is onder geen enkele vorm toegestaan het Platform op gelijk 

welke wijze ook ter beschikking te stellen aan derden en / of te 

verveelvoudigen, anders dan door het bekijken ervan op één 

enkele computer, het downloaden en / of het printen van een harde 

kopij voor eigen gebruik. 

90 De intellectuele eigendomsrechten aangaande de gegevens van de 

door de gebruikers geplaatste onderwerpen (met name in het kader 

van de voorstelling van het Project) blijven de eigendom van deze 

Gebruikers. Door het plaatsen van deze onderwerpen aanvaarden 

zij echter dat zij online op het Platform worden geplaatst en zo 

toegankelijk zijn voor de andere gebruikers. 

91 Participate behoudt de eigendom van de auteursrechten en alle 

overige intellectuele eigendomsrechten op de uitkomsten van de 

eigen werkzaamheden zowel in mondelinge als schriftelijke vorm 

alsmede op deze van het web based Platform. De derde partij 

verkrijgt de eigendom van die uitkomsten van de  werkzaamheden 
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die in schriftelijke vorm worden opgesteld nadat de  vergoedingen 

van Participate voor de betreffende uitkomsten zijn voldaan.  De 

derde partij beschikt over een gebruiksrecht voor het web based 

Platform, maar dit Platform blijft de volledige eigendom van 

Participate. De opgeslagen data is eigendom van de derde partij en 

kan onder de vorm van een databestand periodisch of 3 weken na 

de beëindiging van de Overeenkomst worden overgedragen. Door 

het verrichten van diensten is Participate gerechtigd om de kennis, 

ervaring en algemene vaardigheden die zij als gevolg van het 

verrichten van de  werkzaamheden heeft verkregen, te gebruiken, 

verder te ontwikkelen en over en weer uit te wisselen. 

Aansprakelijkheid van Participate  
92 In het kader van de door Participate via het Platform aangeboden 

diensten beperkt Participate zich ertoe de door de gebruikers 

overhandigde informatie op te slaan. Participate kan dan ook niet 

aansprakelijk worden gesteld – noch civiel- noch strafrechterlijk – 

ten aanzien van enig onderdeel van een door de gebruikers via het 

platform verzonden, verspreid of online op het Platform geplaatst 

onderwerp. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich uit 

tot de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit de niet-

inachtneming door de projectaanbieder van zijn verplichtingen ten 

aanzien van de donateur of voorkoper of investeerder. 

93 Indien Participate daadwerkelijk kennis neemt van een 

ongeoorloofde activiteit of informatie die plaatsvindt of wordt 

verspreid wordt via of door middel van het Platform, verbindt 

Participate zich ertoe de desbetreffende gegevens ontoegankelijk 

te maken en onmiddellijk de ongeoorloofde activiteiten of 

informatie mede te delen aan de Procureur des Konings. 

94 Participate behoudt zich het recht voor de toegang tot 

onderwerpgegevens te blokkeren, in het geval ze - zelfs indien zij 

niet noodzakelijkerwijs ongeoorloofd zijn - toch 

aanstootaangevend, hinderlijk of ongepast toeschijnen voor 

bepaalde gebruikers van het Platform of voor derden. 

95 Participate oefent geen enkel algemeen toezicht uit op de door de 

platformgebruiker via het Platform verzonden, verspreide of 

online op de site geplaatste onderwerpen, met inbegrip van de 

uiteindelijk tussen de projectaanbieder en 

donateur/voorkoper/investeerder gesloten overeenkomst of de e-

mail automatisch gegenereerd en verstuurd naar de 

contactpersonen van de projectaanbieder. Participate biedt enkel 

een template aan met standaard overeenkomsten en archiveert de 

overeenkomsten. 

96 Participate heeft geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van 

directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of 

gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of 

Participate op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op 

enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot: 

96.1 defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur 

en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik 

van het Platform; 

96.2 het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van 

informatie die aan Participate of aan de derde partij wordt 

gezonden; 

96.3 gebrekkige werking of het niet-beschikbaar zijn van het 

Platform, bij vertragingen in de levering van de diensten, 

misbruik van het Platform, verlies van gegevens, het 

downloaden of gebruiken van software die via het Platform 

beschikbaar wordt gesteld; 

96.4 aanspraken van derden in verband met gebruik van het Platform; 

96.5 voor de op het Platform geplaatste hyperlinks die naar andere 

internetsites verwijzen indien deze hyperlinks niet (meer) actief 

zijn of, behalve bedrog of grove nalatigheid, indien de 

informatie waartoe zij toegang verstrekken ongeoorloofd of 

aanstootgevend is. 

96.6 niet-inachtneming door de projectaanbieder van zijn 

verplichting tot vergoeding ten aanzien van de donateur of 

voorkoper of investeerder. 

97 De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van 

bestuurders en medewerkers van Participate. 

98 Participate zal zich naar alle redelijkheid en billijkheid inspannen 

voor een optimaal Gebruikersgemak en voor de continuïteit van 

het Platform. 

Privacy 
99  Participate zorgt ervoor dat de wet op de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van 

persoonsgegevens ten allen tijde van toepassing is. De 

identificatie- en contactgegevens van Participate worden vermeld 

in de onderhavige algemene voorwaarden. 

100 Het verzamelen van persoonlijke gegevens gebeurt in de eerste 

plaats om een efficiënte en vlotte dienstverlening te bieden die 

beantwoordt aan de behoeften en die kan helpen om de diensten 

van Participate vlotter en sneller te gebruiken. De 

identiteitsgegevens kunnen door Participate verwerkt worden met 

het oog op het beheer van het klantenbestand. Door het verstrekken 

van persoonlijke gegevens erkennen de geregistreerde gebruikers 

en derde partijen uitdrukkelijk dat ze verwerkt zullen worden met 

het oog op dit doel. 

101 Uit hoofde van de contractuele relatie met de derde partij en met 

haar toestemming mag Participate de persoons- en 

aanvraaggegevens gebruiken voor prospectie- en 

promotiedoeleinden in het kader van haar activiteiten of 

nevenactiviteiten. Indien de derde partij dit niet wenst wordt 

gevraagd om Participate daarvan voorafgaandelijk  te informeren. 

102 Persoonlijke gegevens zullen niet aan derden verstrekt noch 

verkocht worden, tenzij dit noodzakelijk zou zijn om de gevraagde 

dienst te kunnen uitvoeren of om wettelijke of reglementaire 

verplichtingen uit te voeren. Mocht dit het geval zijn verplicht 

Participate zich ertoe alle redelijkerwijze mogelijke maatregelen 

te treffen om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de 

gegevens te waarborgen, het een en ander in overeenstemming met 

de toepasselijke wet. 

103 Tijdens de registratie als gebruiker of naderhand heeft de gebruiker 

het recht te weigeren dat de in de database opgeslagen gegevens 
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verwerkt worden om per post of e-mail reclame-aanbiedingen te 

doen toekomen aangaande de Participate producten of diensten. 

104 De persoonlijke gegevens kunnen op ieder tijdstip worden 

geraadpleegd en gewijzigd. Te dien einde dient er slechts 

schriftelijk een gedateerd en ondertekend verzoek daartoe te 

worden gericht aan Participate waarbij een kopie van het  

identiteitsbewijs bij het verzoek dient te worden gevoegd. 

105 Overeenkomstig de wet d.d. 8 december 1992 kan men verder 

aanvullende gegevens verkrijgen bij de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Rue de la Presse 

35, B – 1000 Brussel, België 

106 De projectindiener kan Participate verzoeken e-mails te versturen 

waarbij bepaalde contacten worden gevraagd de webpagina te 

bekijken waarin zijn project wordt gepresenteerd en in het project 

te investeren. In het voorkomende geval kan Participate handelen 

op grond van zijn instructies teneinde contactgegevens te 

verzamelen en automatisch e-mailvoorstellen te produceren. De 

projectindiener heeft uiteraard alle vrijheid de inhoud van deze e-

mails te wijzigen voorafgaand aan hun verzending. 

Platformbeheerder handelt in de hoedanigheid van toeleverancier 

en de projectindiener wordt beschouwd als verantwoordelijke voor 

de aldus verwerkte persoonlijke gegevens. Dit houdt in dat hij in 

het kader van de verwerking van de gegevens gehouden is de 

toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen in acht te 

nemen en, met name, de bepalingen van de wet houdende 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de 

verwerking van persoonlijke gegevens, en de bepalingen van de 

wet d.d. 11 maart 2003 houdende bepaalde juridische aspecten van 

de diensten van de informatie-onderneming (met name op het 

gebied van spamming).  

Overige bepalingen 
107  Elk artikel en elke bepaling in de Algemene Voorwaarden en/of 

Overeenkomst vormt een op zichzelf staande, onafhankelijke 

bepaling. Ingeval een of meer bepalingen uit de Overeenkomst 

door een bevoegde rechter of instantie nietig of onafdwingbaar 

wordt of worden verklaard, blijven de overige bepalingen, voor 

zover de Wet zulks toestaat, onverminderd van kracht. 

108 Wanneer Participate of onderaannemers, bij derde partijen op 

locatie werken of van hun computersystemen of 

telefoonnetwerken gebruikmaken, dient de derde partij (voor eigen 

rekening) te zorgen voor de benodigde toegang, 

beveiligingsprocedures, viruscontroles, faciliteiten, vergunningen 

en toestemmingen.  

 

Overmacht  
109 Er is geen sprake van een tekortkoming in de nakoming van 

contractuele verplichtingen of van aansprakelijkheid over en weer 

indien er wordt tekort geschoten in de nakoming van de Algemene 

Voorwaarden en Overeenkomst als gevolg van omstandigheden 

die redelijkerwijze buiten de macht zijn gelegen van de 

contracterende partijen. 

110 Onder omstandigheden buiten de macht van Participate wordt 

verstaan omstandigheden of gebeurtenissen van “overmacht”. 

Eender welke van de hierna genoemde omstandigheden of 

gebeurtenissen wordt door Participate rechtsgeldig beschouwd als 

een geval van “overmacht”: ongevallen, oorlog, stakingen, 

uitsluitingen, oproer en brand in onze gebouwen.  Deze lijst is niet 

exhaustief.  Eveneens wordt rechtsgeldig als een geval van 

“overmacht” beschouwd: de gebeurtenis waarbij een derde partij 

of geregistreerde gebruiker de gevraagde informatie, nodig voor 

de uitvoering van de diensten van Participate, niet ter beschikking 

stelt van Participate.  Het voorval van een dergelijk geval van 

overmacht verlengt de termijn voor oplevering van de 

Werkzaamheden met het aantal dagen dat de overmacht aanhoudt.  

In het geval dat dergelijke overmacht aanhoudt gedurende meer 

dan 30 kalenderdagen is elke partij gerechtigd om de 

Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang en zonder 

enige aansprakelijkheid op te lopen ten overstaan van de andere 

partij, mits de beëindiging schriftelijk betekend werd aan de 

andere partij. 

Afstand van recht, overdracht en 
onderaannemers 
111 Indien Participate nalaat om de haar toekomende rechten uit te 

oefenen of af te dwingen, betekent zulks niet dat zij van de haar 

toekomende rechten afstand doen. 

112 Geen van partijen is gerechtigd om de voordelen of nadelen 

voortvloeiende uit de Overeenkomst zonder schriftelijke 

toestemming van de wederpartij aan een ander over te dragen.  

113 Participate is gerechtigd om onderaannemers in te schakelen ten 

behoeve van het verrichten van de Werkzaamheden. Ingeval zij 

van onderaannemers gebruikmaken, dienen hun werkzaamheden 

voor de toepassing van de Overeenkomsten als onderdeel van de 

Werkzaamheden te worden aangemerkt. 

Uitsluiting en beperking van onze 
aansprakelijkheid  
114 Voor zover de Wet zulks toestaat, is de aansprakelijkheid van elke 

en alle medewerkers uit welken hoofde dan ook jegens derde 

partijen en jegens andere begunstigden van door een partij geleden 

indirecte schade of gevolgschade (met inbegrip van winstderving) 

op welke wijze dan ook voortvloeiende uit of verbandhoudende 

met de Werkzaamheden, ongeacht hoe die schade is veroorzaakt, 

met inbegrip van nalatigheid van Participate, doch met 

uitzondering van opzet of grove schuld van Participate, 

uitgesloten. 

115 De aansprakelijkheid in verband met de Werkzaamheden  wordt 

Overeenkomstig het bepaalde in dit artikel beperkt, tenzij elders in 

de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bepaald. 

 Voor zover de Wet zulks toestaat en met inachtneming van het 

hierna bepaalde, 
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‒ is de totale aansprakelijkheid van Participate, zijn 

medewerkers en onderaannemers jegens derde partijen  

en jegens Andere Begunstigden,  

‒ uit welke hoofde dan ook, 

‒ voor door derde partij geleden directe schade of verlies 

voortvloeiende uit of verbandhoudende met de 

Werkzaamheden,  

‒ ongeacht hoe die schade is veroorzaakt, met inbegrip 

van nalatigheid onzerzijds, doch met uitzondering van 

opzet of grove schuld door Participate,  

 beperkt tot het in de Overeenkomst genoemde bedrag en bij 

onstentenis daarvan tot een bedrag van EUR 25.000. 

116 Met inachtneming van de beperking van de totale 

aansprakelijkheid ingevolge artikel 115 en voor zover de Wet 

zulks toestaat, is de aansprakelijkheid van Participate, zijn 

medewerkers en onderaannemers beperkt tot een redelijk en billijk 

deel van de schade of het verlies, rekening houdend met het eigen 

aandeel van de derde partij en met het aandeel van eventuele 

andere Begunstigden (indien van toepassing) in die schade, 

alsmede rekening houdend met de mate van verantwoordelijkheid 

van de betreffende medewerkers of onderaanemers van Participate 

voor die schade en de mate van verantwoordelijkheid van  overige 

partijen die met betrekking tot die schade jegens de derde partij of 

jegens de andere begunstigden aansprakelijk zijn of kunnen zijn. 

117 Met betrekking tot de uitsluiting en beperking van de 

aansprakelijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt de 

derde partij hierbij om Participate, elke medewerker en 

onderaannemer te vrijwaren voor, te vergoeden en te verdedigen 

tegen elke vordering ingesteld door andere begunstigden met 

betrekking tot zogezegde door hen geleden schade tengevolge van 

of verbandhoudende met de Werkzaamheden, in de mate dat een 

rechtbank beslist heeft dat de beperking of uitsluiting van 

aansprakelijkheid van deze Algemene Voorwaarden niet 

afdwingbaar zijn jegens dergelijke andere begunstigden. 

118 Elke vordering door de derde partij  of andere begunstigden met 

betrekking tot schade of verlies geleden ten gevolge van of 

voortvloeiende uit of verband houdende met de verrichte 

activiteiten en de Overeenkomst, zowel van contractuele of 

buitencontractuele aard of ingevolge de Wet of anderszins, moet 

worden ingesteld 

‒ ingeval Werkzaamheden geleverd werden, binnen één 

jaar vanaf de datum waarop het werk, aanleiding gevend 

tot de vordering, werd uitgevoerd 

‒ indien de Overeenkomst beëindigd is, binnen één jaar 

vanaf de datum van beëindiging 

‒ indien de schade geleden is ten gevolge van of 

voortvloeiende uit of verbandhoudende met 

ongeoorloofde bekendmaking van Vertrouwelijke 

Informatie, binnen één jaar vanaf de datum van de 

ongeoorloofde bekendmaking 

en in elk van deze gevallen zal het de datum zijn waarop de eerste 

aansprakelijkheidsgrond (contractuele of buitencontractuele grond 

of ingevolge de Wet of anderszins) geacht zal zijn te zijn 

voorgevallen met betrekking tot de relevante vordering. In het 

kader van  deze bepaling zal een vordering geacht worden te zijn 

ingesteld wanneer een gerechtelijke of een alternatieve 

geschillenbeslechting procedure is gestart. 

119 De Overeenkomst creëert geen of geeft geen aanleiding tot en heeft 

ook niet tot bedoeling om rechten te creëren voor Derden.  Een 

Derde heeft niet het recht om rechten te ontlenen aan enige 

bepaling van de Overeenkomst welke zou kunnen verwijzen naar 

een recht of voordeel voor een derde partij, en dit noch 

rechtstreeks, noch onrechtstreeks, noch uitdrukkelijk of 

stilzwijgend.  De toepassing van elke wetgeving die aan derde 

partijen contractuele of andere rechten toekent met betrekking tot 

de Werkzaamheden wordt uitgesloten. 

120 Elke kennisgeving uit hoofde van de Overeenkomst dient 

schriftelijk en aangetekend te gebeuren op het officiële adres van 

Participate  (of een ander adres dat schriftelijk werd meegedeeld). 

121 Op de Participate internetsite, Overeenkomsten en de Algemene 

Voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. In geval van 

betwisting is de rechtbank in het gerechtelijk arrondissement waar 

de officiële zetel van Participate CVBA is gevestigd uitsluitend 

bevoegd. 


