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1 - PREAMBULE

1.1  -  Het  MiiMOSA-platform is  het  exclusieve  eigendom van  de  Firma  MiiMOSA-Groep,  Vereenvoudigde Naamloze
Vennootschap met een kapitaal van 13.335 euro, ingeschreven in het Handelsregister (Registre du Commerce et des
Sociétés) van Parijs onder het nummer 803.980.218, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in 95, avenue du Président
Wilson, CS 5003, 93108 Montreuil Cedex.

1.2 - De onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna de "AG") beschrijven de voorwaarden van
toepassing op de toegang tot de Diensten voorgesteld op de Website.

1.3  - MiiMOSA is een door de Firma geregistreerd merk bij het Nationale Instituut voor Intellectuele Eigendom (Institut
National pour la Propriété Intellectuelle, Frankrijk) onder het nationale nummer 14.4.117.056.

1.4 - De Diensten die door de Firma voorgesteld worden hebben ten doel:

• Te financieren Projecten binnen de landbouw- en voedingssector te ontdekken;

• Intermediëring tussen de Initiatiefnemers en de Gebruikers mogelijk te maken via de Website beheerd door de

Firma, met  als  doelstelling hun interactie  te vereenvoudigen en de Projecten voorgesteld op de Website te
promoten;

• Bijdragen in te zamelen via de Website, met als doelstelling de Gebruikers toe te laten hun steun te bieden aan

de Initiatiefnemers en de verwezenlijking van Projecten voorgesteld op de Website te financieren.

1.5 - De Diensten voorgesteld door de Firma hebben niet als doelstelling openbare aanbieding van financiële aandelen
mogelijk te maken.

1.6 - De toegang tot of het gebruik van de Website door een Bezoeker, Gebruiker of Initiatiefnemer in de hoedanigheid
van een natuurlijk  persoon brengt  de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de onderhavige Algemene
Gebruiksvoorwaarden met zich mee. De Bezoeker of Gebruiker verklaart dat hij/zij over de bekwaamheid beschikt om
contracten af te sluiten zoals gedefinieerd in artikels 1123 en 1124 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

1.7  -  Indien  een  Onderneming,  Associatie,  Vakbeweging,  Overheidsinstelling  of  enig  ander  publiekrechtelijk  of
privaatrechtelijk lichaam de Website bezoekt of gebruikt, dan verklaart de Bezoeker of Gebruiker te beschikken over de
bekwaamheid  om  te  handelen  namens  de  Onderneming,  Associatie,  Vakbeweging,  Overheidsinstelling  of  het
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke lichaam.

1.8  -  Indien een Bezoeker,  Gebruiker  of  Initiatiefnemer de Website bezoekt  of  gebruikt  in de hoedanigheid van een
rechtspersoon  (Onderneming,  Associatie,  Vakbeweging,  Overheidsinstelling  of  enig  ander  publiekrechtelijk  of
privaatrechtelijk lichaam), dan garandeert deze de Firma dat hij/zij  over alle nodige rechten, autorisaties en machten
beschikt om:

• de  onderhavige  Algemene  Gebruiksvoorwaarden  te  aanvaarden  in  naam van  de  Onderneming,  Associatie,

Vakbeweging,  Overheidsinstelling  of  het  publiekrechtelijke  of  privaatrechtelijke  lichaam  waarvoor  hij/zij  de
Website gebruikt of bezoekt;

• een account aan te maken volgens de onderstaande bepalingen.

In dat geval brengt het bezoeken van de Website, in de hoedanigheid van Bezoeker, Gebruiker of Initiatiefnemer, de
uitdrukkelijke  en  onvoorwaardelijke  aanvaarding  van  de  onderhavige  Algemene  Gebruiksvoorwaarden  door  deze
Onderneming, Associatie, Vakbeweging, Overheidsinstelling of door dit publiekrechtelijke of privaatrechtelijke lichaam met
zich mee.

1.9 - Indien (een deel van) de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden niet aanvaard worden, doet de Bezoeker of
Gebruiker afstand van elk gebruik van de Website.

1.10 - De Gebruiker is geïnformeerd dat de Firma op elk gewenst moment de onderhavige AG kan wijzigen. Elke nieuwe
AG-versie treedt in werking zodra deze versie op de Website wordt geplaatst en blijft van kracht tot de volgende wijzing of
actualisatie. Elke Gebruiker of Bezoeker van de Website erkent uitdrukkelijk dat het gebruik van de Website na elke
wijziging van de AG de aanvaarding van deze AG inhoudt.

1.11 - De Gebruikers kunnen slechts financieel bijdragen aan Projecten of Projecten op de Website voorstellen indien zij
juridisch meerderjarig en bekwaam zijn.

2 - ONDERWERP

2.1 - De onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden ("AG") hebben tot doel de voorwaarden om de bezoeken en het
gebruik van het MiiMOSA-platform te definiëren en, in dit kader, de rol en de verplichtingen van alle betrokken partijen te
definiëren. Door de AG te aanvaarden erkent de Gebruiker van de diensten van het MiiMOSA-platform uitdrukkelijk kennis
te hebben genomen van de AG en deze eveneens te aanvaarden.  Indien de Gebruiker  niet akkoord gaat  met deze
voorwaarden of  indien de Gebruiker  de voorwaarden niet  wenst  na te leven,  zal  hij/zij  niet  kunnen genieten van de
Diensten voorgesteld door de Firma, waarmee:



te  financieren  Projecten  binnen  de  landbouw-  en  voedingssector  ontdekt  kunnen  worden;
de  Initiatiefnemers  Projecten  voorgesteld  op  de  Website  kunnen  promoten;
de Gebruikers de verwezenlijking van de voornoemde Projecten financieel kunnen steunen door middel van Bijdragen
ingezameld via de Website.

2.2  -  De toegangsvoorwaarden voor  de Diensten worden beschreven in artikels  5 en 6 van onderhavige Algemene
Gebruiksvoorwaarden.

3 - DEFINITIES

3.1 - In onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben de termen met een hoofdletter de onderstaande betekenis,
tenzij de context een andere betekenis vereist:

"Associatie": elk dotatiefonds of elke stichting of associatie zonder winstoogmerk (wet van 27 juni 1921).

"Bankkaart": elke geldige betaalkaart of kredietkaart, geldig in België, gebruikt door een Gebruiker om een Bijdrage te
leveren aan een Project dat door een Initiatiefnemer voorgesteld wordt op de Website.

"Commissie": de kost die MiiMOSA van de bijdragen voor de Initiatiefnemers aftrekt, als tegenprestatie voor de bewezen
intermediaire Dienst. Deze kost wordt berekend als een percentage van het bedrag van de Bijdragen ingezameld via de
Website. Dit  percentage is 8% exclusief  belasting indien de inzameling minstens 60% van het Totale Bedrag van de
Financiering bereikt.

De kosten gelinkt aan banktransacties aangerekend door Mangopay zijn opgenomen in de commissie.

"Aanhangig Project": elk initiatief met of zonder winstoogmerk ingediend door een Initiatiefnemer, maar dat nog niet
gevalideerd werd door de Firma en nog niet gepubliceerd werd op de Website.

"Algemene  Gebruiksvoorwaarden":  de  onderhavige  algemene  gebruiksvoorwaarden  van  de  Website,  die  van
toepassing zijn op de Bezoekers, die door elke Bezoeker geraadpleegd kunnen worden op de Website en die nageleefd
dienen te  worden  door  de Bezoekers  om Gebruiker  te  kunnen  worden.  De  term "Algemene  Gebruiksvoorwaarden"
betekent eveneens de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op de Initiatiefnemers, die door elke Bezoeker of
Gebruiker  geraadpleegd kunnen worden op de Website  en die  nageleefd  dienen te worden door  de Bezoekers  en
Gebruikers om Initiatiefnemer te kunnen worden.

"Beloning": elke informatie met betrekking tot een Project voorbehouden voor de Investeerders, de bijzondere voordelen
of eventuele producten die de Initiatiefnemer voorstelt ter beschikking te stellen van de Investeerders.

"Bezoeker": elke persoon die de Website bezoekt om de inhoud en de weergegeven informatie ervan te bekijken, zonder
ingeschreven te zijn of voordat hij/zij zich als Gebruiker inschrijft voor de Website.

"Bijdrage":  elk  bedrag  in  contanten,  ingezameld  door  de  Initiatiefnemer  via  de  Website  en  verkregen  van  de
Investeerders, met als doel een uniek Project te financieren.

"Diensten": alle diensten voorgesteld door de Firma, die ten doel hebben (i) de intermediëring toe te laten tussen de
Initiatiefnemers  en  de  Gebruikers  via  de  Website  beheerd  door  de  Firma,  met  als  doelstelling  hun  interactie  te
vereenvoudigen en de Projecten voorgesteld op de Website te promoten, en (ii) de inzameling van de Bijdragen via de
Website toe te laten zodat de Gebruikers hun steun kunnen leveren aan de Initiatiefnemers en zo de verwezenlijking van
Projecten voorgesteld op de Website kunnen financieren.

"Etappe"  of  "Financieringsetappe": een deel van het project waarvoor het bedrag om de volledigheid en het doel te
bereiken voorgedefinieerd en publiek is, dat wil zeggen een vast deel van het Financieringsbedrag, gedefinieerd door de
Initiatiefnemer tijdens de publicatiefase van het Project op de website en open voor inzameling door Gebruikers, via de
Website.

"Firma":  de  firma  MiiMOSA-Groep,  Vereenvoudigde  Naamloze  Vennootschap  met  een  kapitaal  van  13.335  euro,
ingeschreven in het Handelsregister (Registre du Commerce et des Sociétés) van Parijs onder het nummer 803.980.218,
waarvan de hoofdzetel gevestigd is in 95, avenue du Président Wilson, CS 5003, 93108 Montreuil Cedex.

"Gebruiker":  een  Bezoeker  die,  na  het  aanmaken  van  een  Profiel  voor  Gebruikers,  een  of  meerdere  Projecten
voorgesteld op de Website kan steunen door middel van Bijdragen. Bij de creatie van zijn/haar profiel dient de Gebruiker
de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden na te leven.

"Gedebiteerde Bijdrage": elke Bijdrage waarvan het bedrag effectief gedebiteerd is van de rekening van de Investeerder
en gecrediteerd is ten behoeve van de Initiatiefnemer.

"Gefinancierd  Project":  elk  Project  dat  gefinancierd  is,  dit  wil  zeggen  waarvoor  de  inzameling  een  bedrag  heeft
opgebracht  dat  ligt  tussen  de  Slaagdrempel  en  het  Totale  Bedrag  van  de  Financiering  op  het  einde  van  de
Inzamelperiode.

"Initiatiefnemer":  elke  Onderneming,  Associatie,  Vakbeweging,  Overheidsinstelling  of  elk  publiekrechtelijk  of
privaatrechtelijk lichaam of Particulier die of dat een Profiel voor Initiatiefnemers heeft aangemaakt op de Website, met als
doel een of meerdere Projecten voor te stellen en te promoten. Elke persoon die een Profiel voor Initiatiefnemers heeft
aangemaakt machtigt MiiMOSA in zijn/haar naam in te zamelen voor het voorgestelde project.



"Intellectuele Eigendomsrechten":  het  geheel aan eigendomsrechten zoals voorzien door het Wetboek intellectuele
eigendom  en  de  internationale  overeenkomsten  en,  in  het  bijzonder,  de  auteursrechten,  de  naburige  rechten  van
uitvoerende artiesten en van fonografische en videografische producten, het rechtenmerk, octrooien, handelsbenamingen
(inclusief  domeinnamen voor het  internet  en namen van e-mailadressen),  copyright,  morele rechten,  rechten op alle
modellen, rechten op alle gegevensbanken, knowhow, al dan niet geregistreerd of die al dan niet geregistreerd kunnen
worden en nog bestaande overal ter wereld.

"Investeerder": elke Gebruiker die bijgedragen heeft aan een Project door middel van een autorisatie tot debitering van
fondsen via Bankkaart, uitgevoerd via de leverancier van de Firma.

"Inzamelperiode van de Bijdragen": de periode waarin de Gebruikers via de Website een Bijdrage kunnen leveren aan
een Project, met als doelstelling het Totale Bedrag van de Financiering, nodig voor de verwezenlijking van (een deel van)
het Project, te bereiken.

"Onderneming": elke publieke of private rechtspersoon (anders dan een Associatie).

"Overmacht": elke overstroming, brand, natuurlijke elementen of andere natuurrampen, elke verklaring of voortgang van
vijandelijkheden,  oorlog,  rellen  of  onlusten,  handelingen  of  nalatigheden  van  de  overheid  of  bevoegde  autoriteiten,
pannes, blokkades, tekortkomingen of variaties van de installaties of van de telecommunicatienetwerken, of enige andere
oorzaken, al dan niet gelijkaardig aan de hierboven vernoemde oorzaken buiten de redelijke controle van een partij van
een contract en die een vertraging of niet-naleving veroorzaken in het kader van de uitvoering van de verplichtingen van
een contract.

"Particulier": elke natuurlijke persoon die op de datum van zijn/haar inschrijving voor de Website beschikt over zijn/haar
volledige juridische bekwaamheid volgens de wet die op hem/haar van toepassing is.

"Partij": naar gelang het geval de Firma en/of enige Gebruiker die of enig publiekrechtelijk of privaatrechtelijk lichaam dat
de  toepassing  van  de  onderhavige  Algemene  Gebruiksvoorwaarden  heeft  aanvaard;  "Partijen"  definieert  het  geheel
daarvan.

"Profiel": (i) wat betreft een Gebruiker, de account (inclusief de gebruikersnaam, het e-mailadres en het wachtwoord
gekozen door de Gebruiker) en de persoonlijke ruimte voor elke Gebruiker die zich ingeschreven heeft voor de Website
die de informatie over deze Gebruiker bevat,  alsook de kenmerken van de Projecten die voorgesteld worden aan de
Gebruikers,  met  het  oog  op  hun  deelname  in  de  ontwikkeling  van  voornoemde  Projecten,  (ii)  wat  betreft  een
Initiatiefnemer, naast het Gebruikersprofiel, de account (inclusief de gebruikersnaam, het e-mailadres en het wachtwoord
gekozen door de Initiatiefnemer) en de persoonlijke ruimte die voor hem/haar ter beschikking wordt gesteld op de Website
om zijn/haar Projecten voor te stellen.

"Project": elk Aanhangig Project dat gevalideerd werd door de Firma en gepubliceerd werd op de Website.

"Slaagdrempel": het minimum percentage dat ingezameld dient te worden zodat het Project als Gefinancierd beschouwd
kan worden. De Slaagdrempel is minstens 60% van het Totale Bedrag van de Financiering; pas dan wordt de som van de
Bijdragen van de Investeerders naar de Initiatiefnemer overgeschreven.

"Succesvol  Gefinancierd  Project":  elk  Project  waarvan  de  financiering  geslaagd  is,  dit  wil  zeggen  waarvoor  de
inzameling een bedrag heeft opgebracht dat minstens gelijk is aan het Totale Bedrag van de Financiering op het einde van
de Inzamelperiode.

"Totale Bedrag van de Financiering": het bedrag dat de Initiatiefnemer wenst te ontvangen voor de verwezenlijking van
zijn/haar Project. Dit bedrag omvat de zelffinanciering (het bedrag aangebracht door de Initiatiefnemer zelf), de Bijdragen
die  door  de  Initiatiefnemer  gevraagd  worden,  alsook  de  commissie  verkregen  door  de  Website  en  eventuele
tussenpartijen.

"Vervolledigde Etappe": een Etappe die op het einde van de Inzamelperiode de financieringsdoelstelling behaald heeft.

"Website" of "www.MiiMOSA.be" of elke url die ter vervanging daarvan gebruikt kan worden door MiiMOSA: de website
voor publieke financiering, het exclusieve eigendom van de Firma, waarvan het doel is Initiatiefnemers toe te staan hun
Projecten te promoten en Gebruikers toe te staan Projecten te steunen door middel van Bijdragen ingezameld via de
Website, voor de verwezenlijking van een Project.

"Werkdag": alle dagen behalve zaterdag en zondag.

4 - VOORSTELLING VAN DE WEBSITE

4.1  -  De  Firma  heeft  een  Website  uitgewerkt  en  opgezet  als  interface  tussen  enerzijds  de  Initiatiefnemers  die  de
Gebruikers willen linken aan de verwezenlijking en aan de promotie van Projecten ontworpen en aangebracht door de
Initiatiefnemers en anderzijds de Gebruikers die de Projecten voorgesteld op de Website wensen te steunen.

4.2 - De Firma geeft de Bezoekers en de Gebruikers het niet-exclusieve en niet-verdraagbare recht, dat de Bezoekers en
Gebruikers aanvaarden, voor de duur van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, de toegang tot de Website te
installeren en de Website te gebruiken met als enige doelstelling de Website te bezoeken uit hoofde van de onderhavige
Algemene Voorwaarden.

http://www.miimosa.be/


4.3 - De Bezoekers en/of Gebruikers erkennen dat elke informatie met betrekking tot de Website, buiten de inhoud van de
Website, het exclusieve eigendom is van de Firma, die de enige houder is van de rechten betreffende de Website en die
het onderhoud en de updates van de Website verzekert.

4.4 - Indien een Gebruiker de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleeft, behoudt de Firma zich het recht
voor de toegang tot de Website te weigeren, zonder voorafgaande kennisgeving.

4.5 - Het recht tot reproductie op grond van het Wetboek voor intellectuele eigendom geldt enkel voor de representatie op
enkelvoudig scherm en is strikt voorbehouden aan privégebruik. Elke reproductie, distributie of openbaarmaking van de
inhoud voor  commercieel  of  collectief  gebruik,  zonder  de voorgaande en schriftelijke  toestemming van de Firma,  is
verboden.

4.6  -  Bepaalde pagina's van de Website kunnen links naar andere websites bevatten.  De Bezoeker en/of Gebruiker
aanvaardt  dat hij/zij  de Website verlaat door deze links te volgen. De Firma kan in geen geval aansprakelijk gesteld
worden voor de inhoud van voornoemde websites in het geval dat de derde partijen die de voornoemde inhoud beheren
en bewerken de Franse, Europese of internationale regelgeving niet zouden naleven.

4.7 - Het mechanisme van de links is toegestaan indien de pagina's die betrekking hebben op de Website in een volledig
en geïsoleerd venster verschijnen, onder hun respectievelijke adressen.

4.8 - Elke Bezoeker en/of Gebruiker onthoudt zich ervan de Website te gebruiken voor commerciële doeleinden en in het
algemeen om producten en diensten voor te stellen in ruil voor een (on)rechtstreekse vergoeding, buiten de context van
de Beloning; hij/zij onthoudt zich ervan de toegang tot de Website en tot de Diensten te verkopen of ter beschikking te
stellen van derden en/of andere Bezoekers en/of Gebruikers, onder bezwarende titel en/of gratis; hij/zij onthoudt zich
ervan enige reclameboodschappen,  promotionele boodschappen of  sponsorboodschappen te publiceren waarmee de
Gebruiker vergoed wordt, in welke vorm dan ook.

4.9 - De Firma wordt nooit eigenaar van de inhoud voorgesteld door de Gebruikers en/of Initiatiefnemers. Wanneer een
Gebruiker of een Initiatiefnemer een inhoud toegankelijk maakt voor andere Gebruikers (individueel of per groep), dan
verklaart deze Gebruiker of Initiatiefnemer te aanvaarden dat deze, gratis en uitsluitend voor persoonlijke doeleinden,
beschikken over de mogelijkheid om de inhoud van de Gebruiker of de Initiatiefnemer te visualiseren en te delen op de
Website of vanop de Website, op andere elektronische communicatiemiddelen (in het bijzonder mobiele telefoons) en dit
gedurende de hele periode waarin de inhoud van de Gebruiker of de Initiatiefnemer gehost wordt op de Website. Indien
een Gebruiker de inhoud van een andere Gebruiker of Initiatiefnemer op een andere wijze wenst te gebruiken, in het
bijzonder op een commerciële wijze,  dan is  het  aan die Gebruiker  om op voorhand de noodzakelijke autorisaties te
verkrijgen van de Gebruiker of Initiatiefnemer van wie hij/zij de inhoud wenst te gebruiken. Bovendien geeft de Gebruiker
of de Initiatiefnemer, tijdens de periode waarin de inhoud van de Initiatiefnemer gehost wordt op de Website en enkel in
het  strikte kader van de functionaliteiten waarmee de Website beschikbaar gemaakt wordt via het internet  of andere
elektronische communicatiemiddelen, de toestemming aan de Firma om zijn/haar inhoud te reproduceren/weer te geven
en, indien nodig, het formaat ervan aan te passen om dit te kunnen doen. De Gebruiker of Initiatiefnemer is overigens
geïnformeerd dat,  rekening houdend met  de intrinsieke kenmerken van het  internet,  de  verstrekte  gegevens,  in  het
bijzonder  de  Inhoud  weergegeven  door  de  Gebruiker  of  Initiatiefnemer,  niet  beschermd  zijn  tegen  misbruik-  en/of
piraterijrisico's, waarvoor de Firma in geen geval aansprakelijk gesteld kan worden. De Gebruiker of de Initiatiefnemer,
voor zover van toepassing, dient de passende maatregelen te treffen om deze gegevens te beschermen.

4.10  - De Website is beschikbaar, zoveel mogelijk, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Zelfs al heeft de Firma alle
nodige stappen ondernomen om de betrouwbaarheid van de informatie, de software en de Diensten van de Website te
verzekeren, kan de Firma in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor fouten, weglatingen, virussen of resultaten die
verkregen zouden kunnen worden of die het gevolg zouden kunnen zijn van een slecht gebruik ervan.

4.11 - De toegankelijkheid tot de Website kan in geen geval beschouwd worden als het niet naleven van een essentiële
verplichting.

4.12  - De Firma kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor problemen en technische incidenten die kunnen
voorkomen en die een risico van verlies van gegevens met zich mee kunnen brengen. De Firma is enkel gehouden tot
een eenvoudige inspanningsverbintenis.

4.13 - De Bezoeker, Gebruiker of Initiatiefnemer verklaart en garandeert dat hij/zij de kenmerken en beperkingen van het
internet perfect kent, door de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

4.14  -  De uitrusting (computers, software, elektronische communicatiemiddelen enz.) die de toegang verschaft  tot de
Diensten geleverd door de Firma komen volledig ten laste van de Bezoeker en/of de Gebruiker, alsook de elektronische
communicatiekosten ten gevolge van het gebruik van de uitrusting.

4.15 - De onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing (i) op de Bezoeker, zodra hij/zij de Website
bezoekt tot het einde van zijn navigatie, (ii) op de Gebruiker, zodra hij/zij een Profiel aanmaakt totdat het Profiel afgesloten
wordt en (iii) op de Initiatiefnemer zodra hij/zij een Profiel aanmaakt totdat het Profiel afgesloten wordt.

4.16  - Elke Bezoeker, Gebruiker of Initiatiefnemer heeft, in het algemeen, als verplichtingen (i) de geldende wetten en
regels  na  te  leven,  (ii)  zich  trouw  te  gedragen  tegenover  de  Firma  en  de  andere  Bezoekers,  Gebruikers  en
Initiatiefnemers, (iii) de Intellectuele Eigendomsrechten te respecteren die betrekking hebben op de inhoud geleverd door
de Firma en de Gebruikers en Initiatiefnemers op de Website, (iv) enkel exacte en getrouwe gegevens te communiceren
betreffende zijn/haar burgerlijke stand en contactgegevens, en (v) geen enkel engagement te nemen voor een derde.



4.17  -  Indien de toegangsvoorwaarden voor de Website en het  gebruik  van de Diensten voorgesteld op de Website
geschonden worden, dan behoudt de Firma zich het recht voor de toegang tot de Website en het gebruik van de Diensten
eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te schorsen voor de betrokken Gebruikers en Bezoekers.

4.18 - Vanaf de werkelijke datum van beëindiging van de inschrijving voor de Website of de toegang tot de Diensten, zal
de betrokken Gebruiker of Initiatiefnemer geen toegang meer hebben tot zijn/haar Profiel op de Website. Er zal in geen
geval informatie door de betrokken Gebruiker of Initiatiefnemer gepubliceerd op de Website verstrekt worden door de
Firma, onder welke vorm dan ook, en de Gebruiker of de Initiatiefnemer is bijgevolg verantwoordelijk om alle maatregelen
te treffen die hij/zij nodig acht om deze informatie te bewaren. De stopzetting van de publicatie van de inhoud van een
Initiatiefnemer of een Gebruiker moet uitdrukkelijk gevraagd worden door de Gebruiker aan de Firma.

5 - INSCHRIJVEN VOOR DE WEBSITE

5.1 - De Bezoeker kan zich inschrijven voor de Website en aldus Gebruiker worden door alle verplichte velden van het
inschrijvingsformulier  dat  beschikbaar  is  op  de  Website  in  te  vullen.  Particulieren,  Ondernemingen,  Associaties,
Vakbewegingen,  Overheidsinstellingen  of  alle  andere  publiekrechtelijke  of  privaatrechtelijke  lichamen  kunnen  allen
Gebruikers worden van de Website-community.

5.2  - Om Gebruiker of Initiatiefnemer te worden en te genieten van de functionaliteiten die de Website ter beschikking
stelt, dient de Bezoeker een geldig Profiel voor Gebruikers of voor Initiatiefnemers aan te maken aan de hand van het
online formulier dat hiertoe dient. Het staat de Gebruiker of Initiatiefnemer vrij om op elk gewenst moment de Persoonlijke
gegevens die gecommuniceerd zijn tijdens zijn/haar inschrijving voor de Website te wijzigen of te verwijderen.

5.3 - De Gebruikers of Initiatiefnemers verlenen hun stilzwijgende toestemming voor de opslag van de gegevens die zij
opgegeven hebben tijdens de creatie of de wijziging van hun Profiel.

5.4  -  In  de  hoedanigheid  van  bijdrager  aan  de  Website,  is  het  de  verantwoordelijkheid  van  de  Gebruiker  of  de
Initiatiefnemer om zich ervan te vergewissen dat de persoonlijke gegevens die doorgegeven werden aan de Firma en
waarmee hij/zij zich kan identificeren exact en volledig zijn.

5.5 - Na de creatie van zijn/haar Gebruikersprofiel op de Website kan de Gebruiker Bijdragen leveren met als doelstelling
een of meerdere Projecten te steunen die door de Initiatiefnemers voorgesteld worden op de Website.

5.6  - Wanneer de voorwaarden voor de inschrijving vervuld zijn, beschikt de Gebruiker of de Initiatiefnemer over een
gebruikersnaam ("e-mail") en een wachtwoord die strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn en die niet gecommuniceerd of
gedeeld dienen te worden met derden.  Deze gegevens geven elke Gebruiker  of  Initiatiefnemer toegang tot  zijn/haar
persoonlijke Profiel.

5.7  - In het geval van verspreiding of gebruik van deze elementen dat ingaat tegen hun bestemming, dan staat het de
Firma vrij de toegang tot het Profiel stop te zetten. De Gebruiker of de Initiatiefnemer blijft als enige verantwoordelijk voor
het gebruik van deze identificatiegegevens door derden of voor de acties en verklaringen die gedaan worden via zijn/haar
Gebruikersprofiel of Initiatiefnemersprofiel, ongeacht of ze al dan niet frauduleus zijn. De Gebruiker of de Initiatiefnemer
vrijwaart de Firma tegen enige verzoeken op deze grond.

5.8 - Na inschrijving van een Gebruiker of een Initiatiefnemer voor de Website, is het Profiel voor onbepaalde duur geldig.
De Firma behoudt zich de mogelijkheid voor het Profiel op elk moment te beëindigen, via e-mail en mits een redelijke
opzegtermijn. In het geval dat een Gebruiker of Initiatiefnemer zijn/haar verplichtingen inherent aan zijn/haar voornoemde
verantwoordelijkheden niet nakomt, kan de toegang tot het Profiel van de Gebruiker of Initiatiefnemer, onmiddellijk en
zonder opzegtermijn, tijdelijk of definitief geschorst worden door middel van deactivatie van de account van de Gebruiker
of Initiatiefnemer en dit onverminderd de andere rechten van de Firma.

5.9 - De Gebruiker of de Initiatiefnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van
zijn/haar gebruikersnaam ("e-mail") en wachtwoord. In het geval dat hij/zij kennis zou hebben genomen van het feit dat
een andere persoon toegang heeft verkregen tot zijn/haar account, zal de Gebruiker de verantwoordelijke van de Website
op de hoogte brengen via een e-mail verstuurd naar bonjour@miimosa.be en dit eveneens bevestigen via aangetekende
brief verstuurd naar het adres 95, avenue du Président Wilson, CS 5003, 93108 Montreuil Cedex.

5.10  - De Gebruiker of de Initiatiefnemer zet zich in om nooit de gebruikersnaam en het wachtwoord van een andere
Gebruiker of Initiatiefnemer te gebruiken en om nooit zijn/haar gebruikersnaam en het wachtwoord door te geven aan
derden.

6 - TOELATINGSVOORWAARDEN

6.1  - Door de Website te gebruiken verklaart en garandeert de Gebruiker dat (i) alle informatie verstrekt aan de Firma
waar en correct is, (ii) de exactheid van de gegevens verstrekt aan de Firma behouden zal worden en de Gebruiker indien
nodig de informatie verstrekt aan de Firma zo snel mogelijk zal wijzigen, en (iii) het gebruik van de Website door de
Gebruiker niet ingaat tegen enige geldende wet of regelgeving.

6.2 - Het gebruik van de Website is gratis voor Bezoekers.

7 - PERSOONLIJKE GEGEVENS

7.1  -  De Firma  beschermt  de  persoonlijke  gegevens  van de Gebruikers  en  garandeert  hun  privacy.  De  Website  is
ingeschreven bij de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) onder het nummer 1801596 v 0.



7.2 - Enkel personen die het formulier duidelijk hebben ingevuld met alle informatie die door de Website gevraagd wordt,
die  een  geldig  e-mailadres  hebben  en  die  zich  akkoord  hebben  verklaard  met  de  onderhavige  Algemene
Gebruiksvoorwaarden kunnen Gebruikers worden van de Website, met een eigen Profiel.

7.3 - De Gebruiker zet zich in om het inschrijvingsformulier naar behoren in te vullen door exacte informatie te verschaffen
aan de Firma. De Firma kan de inschrijving beëindigen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving,
indien de Gebruiker zijn/haar verplichtingen schendt.

7.4 - Deze inschrijving is noodzakelijk om ten volle van alle Diensten voorgesteld door de Website te kunnen genieten. De
Firma kan de Gebruikers eveneens om bijkomende informatie vragen voor specifieke acties, zoals spelen, enquêtes of
promotionele aanbiedingen.

7.5  - Het verzamelen van persoonlijke gegevens tijdens de inschrijving van de Gebruiker heeft ten doel de toegang te
bieden tot de Diensten die beschikbaar zijn op de Website.

7.6 - De Firma, en waar van toepassing de technische organen die tussenkomen in het verwezenlijken van de Diensten
voorgesteld op de Website, zijn de enige ontvangers van de verzamelde nominatieve gegevens.

8 - COMMERCIEEL GEBRUIK VAN DE GEGEVENS

8.1 - De Gebruiker aanvaardt en machtigt de Firma om aan de Initiatiefnemers de nominatieve gegevens door te geven
(behalve gegevens over de betalingen via de Website, die beveiligd worden overeenkomstig de onderhavige Algemene
Gebruiksvoorwaarden), ad hoc en wanneer nodig, zodat zij hun steun kunnen bieden voor de Projecten voorgesteld op de
Website,  in  het  bijzonder  zodat  de  Initiatiefnemers  Bijdragen  kunnen  ontvangen  van  de  Gebruikers  en  zodat  ze
rechtstreeks alle beschikbare informatie en fiscale ontvangstbewijzen kunnen ontvangen.

8.2  - Overigens kan de Firma ertoe gebracht worden persoonlijke gegevens vrij te geven indien deze noodzakelijk zijn
voor de identificatie, aanhouding en rechterlijke vervolging van enig individu dat de rechten of het eigendom van de Firma,
van andere Gebruikers  of  van enige andere persoon die door dergelijke acties benadeeld kan worden,  (al  dan niet
opzettelijk) kan schaden of er afbreuk aan kan doen.

De Firma behoudt zich eveneens het recht voor de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te communiceren in het geval
dit verzocht wordt door een overheidsinstantie, in het bijzonder een gerechtelijke instantie, of in toepassing van de wet. De
Firma behoudt zich eveneens het recht voor de gegevens te communiceren, indien nodig, om zijn eigen verdediging te
verzekeren in het kader van een gerechtelijke procedure.

8.3 - Van de gegevens die gecommuniceerd worden door de Gebruiker tijdens het aanmaken van zijn/haar Profiel wordt
enkel  de  gebruikersnaam  weergegeven  aan  andere  Gebruikers.  Deze  informatie  wordt  beschermd  door  een
gebruikersnaam en een wachtwoord, zodat enkel de Gebruiker toegang heeft tot zijn/haar persoonlijke gegevens.

8.4  - De Gebruiker is juridisch verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar Profiel, inclusief indien zijn Persoonlijke
account gebruikt wordt door een derde. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Firma onmiddellijk op de hoogte te brengen
van enig niet-toegestaan gebruik van zijn/haar Profiel of enige andere schending van de vertrouwelijkheid. De Gebruiker
heeft in geen geval de toestemming om zijn/haar Profiel of het toegangsrecht tot zijn/haar Profiel aan een derde door te
geven.

8.5 - De Firma zal de Gebruiker nooit om zijn/haar wachtwoord vragen tijdens een ongevraagd telefoongesprek of via een
ongevraagde e-mail. De Gebruiker dient bovendien ook niet te vergeten zich uit te loggen van zijn/haar Profiel en het
venster van de browser te sluiten na zijn/haar sessie. Zo vermijdt de Gebruiker dat anderen toegang hebben tot zijn/haar
persoonlijke gegevens in het geval  dat een computer  gedeeld wordt met een andere persoon of  in het  geval  dat  er
gewerkt wordt in openbare plaatsen, zoals een bibliotheek of een internetcafé.

8.6 - De Firma verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om passende technische en organisatorische maatregelen te
treffen om de persoonlijke gegevens te beschermen.

Daarnaast kunnen de internetsites die hyperlinks op de Website hebben staan persoonlijke gegevens over de Gebruikers
verzamelen. De praktijken wat betreft gegevens van deze websites worden niet gedekt door de onderhavige Algemene
Gebruiksvoorwaarden.

8.7  - In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 wat betreft automatisering, bestanden en
vrijheden, gewijzigd door de wet nr. 2007-801 van 6 augustus 2004, beschikt elke Gebruiker over een recht tot toegang,
rechtzetting en verzet wat betreft de persoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben. De Gebruiker kan dus
eisen dat de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en die niet exact, niet volledig, niet duidelijk of verouderd zijn,
rechtgezet, vervolledigd, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd worden.

8.8  - Elke Gebruiker dient naar zijn/haar Profiel te gaan op de Website aan de hand van zijn/haar gebruikersnaam en
wachtwoord, om dit recht op wijziging op elk gewenst moment uit te oefenen.

Voor de verwijdering van zijn/haar account dient de Gebruiker een e-mail te sturen naar  bonjour@miimosa.be en deze
wens te bevestigen via aangetekende brief aan het adres 95, avenue du Président Wilson, CS 5003, 93108 Montreuil
Cedex.

8.9 - Een 'cookie' is een hoeveelheid gegevens die een server naar een webbrowser stuurt en die opgeslagen wordt op de
harde schijf van de computer. Een of meerdere 'cookies' kunnen op anonieme wijze door de Firma op de harde schijf van
de computer geplaatst worden. Deze cookies bevatten geen enkele persoonlijke informatie of informatie waarmee de
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identificatie van de Bezoeker mogelijk zou worden gemaakt. De cookies laten de Firma toe op continue wijze de Dienst
voorgesteld op de Website, in de toegang tot de inhoud, te verbeteren, de Bezoeker te herkennen wanneer hij/zij de
Website bezoekt,  het  beheer  van de Website te vereenvoudigen,  en deze kunnen worden gebruikt  voor  statistische
doeleinden (bekeken pagina's,  datum en tijdstip van de bezoeken enz.).  De Bezoeker is  geïnformeerd dat  hij/zij  het
plaatsen van cookies kan weigeren door de procedure aangegeven in zijn/haar browser te volgen. Echter, het gebruik van
de Website kan in dat geval anders of zelfs onmogelijk zijn.

8.10 - De Firma onthoudt zich van enig gebruik of commercialisering van de persoonlijke gegevens, behalve in het geval
van de overdracht van gegevens noodzakelijk voor de werking van het platform.

8.11 - Tijdens de duur van het Project en na de verwezenlijking van het Project geeft de Initiatiefnemer de toestemming
aan de Website om het Project te gebruiken met als doelstelling de activiteit te illustreren, tenzij uitdrukkelijk anders is
gewenst.

8.12 - Het eventuele gebruik van persoonlijke gegevens van de Gebruiker door de Website kan in geen geval leiden tot
enige vergoeding, recht of voordeel ten behoeve van de Gebruiker, in welke vorm dan ook, tenzij anders vermeld.

9 - AANPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD

9.1  - Alle gegevens die door de Gebruiker in het kader van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden verstrekt
worden zijn exact en actueel in al hun significante aspecten op de datum dat ze verstrekt zijn of indien van toepassing, op
de datum waarop ze betrekking hebben.

De Gebruiker vrijwaart de Firma tegen enig beroep ingesteld door een persoon (inclusief de Gebruikers, Bezoekers en
meer in het algemeen, derden) wat betreft de reproductie en verspreiding van de inhoud en informatie.

9.2 - De Gebruiker leeft alle wettelijke, reglementaire en administratieve bepalingen na die op hem/haar van toepassing
zijn en waarvan het niet-naleven in strijd zou zijn met zijn/haar capaciteit om aan zijn/haar verplichtingen krachtens de
onderhavige  Algemene  Gebruiksvoorwaarden  te  voldoen.  De  Gebruiker  beschikt  in  het  bijzonder  over  alle  rechten
betreffende de inhoud en de informatie verstrekt aan de Firma, Bezoekers en Gebruikers.

9.3 - De Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die zij op de Website verspreiden en voor de gevolgen
die  eruit  voortvloeien.  De  Gebruikers  garanderen  geen  inhoud  te  verspreiden  die  een  inbreuk  op  de  Intellectuele
eigendomsrechten betekenen, die een afbreuk doen op personen (in het bijzonder laster, beledigingen, beschimpingen
enz.), een schending van de privacy betekenen, een inbreuk zijn op de openbare orde en op de goede zeden (in het
bijzonder het vergoelijken van misdaden tegen de mensheid, het aanzetten tot rassenhaat, kinderpornografie enz.). Het
doorsturen van voornoemde inhoud is streng verboden. In het geval dat de geldende wetten, goede zeden, onderhavige
voorwaarden voor gebruik of voor enige andere reden vrij geïnterpreteerd geschonden worden, dan behoudt de Firma
zich het recht voor de Gebruikers die zich schuldig maken aan dergelijke inbreuken definitief of voor een beperkte duur uit
te sluiten en de informatie en de verwijzingen naar de informatie te verwijderen. Indien nodig zal de Gebruiker de bron van
de online informatie en gegevens op de Website moeten weergeven.

9.4  -  De precontractuele relaties tussen de Initiatiefnemer en de Website worden eveneens geregeld door de regels
genoemd in 9.3 van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden. Het is aan de Initiatiefnemer om te controleren dat
hij/zij,  in  het  bijzonder,  beschikt  over  het  geheel  aan  intellectuele  eigendomsrechten.  Het  is  eveneens  de
verantwoordelijkheid van de Initiatiefnemer om het geheel aan items voorgesteld in het kader van een project en die
innoverend zouden kunnen zijn of het voorwerp van octrooien merken of enig ander element van intellectuele eigendom
zouden kunnen zijn, voldoende beschermd worden (zie INPI-website).

10 - AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE WEBSITE

10.1 - De Firma neemt de grootste maatregelen wat betreft de functionering en het onderhoud van de Website, en doet
hiervoor enkel beroep op informatie en technische middelen die de Firma als betrouwbaar beschouwt. Echter, de Firma
garandeert geen ononderbroken en foutloze werking van de Website, noch dat de inhoud exact en actueel is. De Firma
aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele verantwoordelijkheid op deze grond. De Firma kan overigens zonder voorafgaande
kennisgeving de inhoud en de functionaliteiten van de Website wijzigen en vraagt de Gebruikers bijgevolg regelmatig de
Website te bekijken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is elk nieuw kenmerk die een of meerdere bestaande Diensten
verbetert of verhoogt, of elke nieuwe Dienst, door de Firma gelanceerd op de Website, onderworpen aan de onderhavige
Algemene Gebruiksvoorwaarden.

10.2 - De Website kan niet aansprakelijk gesteld worden, tenzij in geval van fraude of grove schuld, voor enige handeling
of weglating, niet-nakoming, gedeeltelijke uitvoering of vertraging van de uitvoering van zijn verplichtingen wat betreft de
schade of het verlies rechtstreeks of onrechtstreeks ondergaan door de Gebruiker ten gevolge van een handeling of een
weglating van een andere Gebruiker of enige andere persoon gelinkt aan deze laatste.

10.3 - De Firma kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden jegens een Gebruiker of enige derde voor een mogelijke
beschadiging, schorsing of onderbreking van de Diensten ten gevolge van Overmacht, ten gevolge van het toedoen van
een Gebruiker of een derde partij of ten gevolge van onvermijdbare risico's die kunnen voortvloeien uit de techniek en de
complexiteit van de uitvoering van de Diensten.

10.4 - De Firma stelt alles in het werk om de Website 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk te houden, maar
heeft geen enkele resultaatsverplichting. De Firma mag de toegang tot de Website dus onderbreken, in het bijzonder voor
onderhoud en verbeteringen. De toegang kan ook onderbroken worden voor enige andere reden. De Firma kan in geen
geval  aansprakelijk  worden  gesteld  voor  deze  onderbrekingen  en  de  gevolgen  die  daaruit  zouden  volgen  voor  de



Gebruikers of derde partijen. Er wordt herhaald dat de Firma overigens op elk gewenst moment en zonder voorafgaande
kennisgeving de kenmerken van de Website kan wijzigen of beëindigen. De Firma kan in geen geval aansprakelijk gesteld
worden voor verlies of beschadiging van deze gegevens. De informatie of het advies dat de Firma biedt mag in geen
geval  geïnterpreteerd worden als  enige garantie.  Daarnaast  kunnen hyperlinks  doorverwijzen naar  externe websites,
beheerd door derden. De Firma heeft  geen enkele controle over deze websites en aanvaardt geen enkele wettelijke
aansprakelijkheid voor hun inhoud.

10.5  - De Firma is door de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden niet verplicht om iets te doen of om zich te
weerhouden van iets te doen dat een wet, een regulering of een geheimhoudingsplicht zou schenden of waardoor de
Firma  volgens  de  redelijke  mening  van  de  Firma  verplicht  zou  worden  een  wet,  een  regulering  of  een
geheimhoudingsplicht te schenden.

10.6  - De Firma kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, uit hoofde van een contractuele
aansprakelijkheid,  onrechtmatige  daad  of  anderszins,  vanwege  enige  uitgevoerde  actie  of  enige  gebeurtenis  na  de
vervaldatum of na beëindiging van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.

10.7  -  De  Firma  voert  geen  adviserende  missie  uit  ten  voordele  van  de  Gebruikers.  De  Firma  kan  in  geen  geval
aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de bijdrage van de Investeerders. De Firma doet, in het bijzonder,
geen enkele aanbeveling en biedt geen enkel advies over de fiscale gevolgen voor de Gebruikers en Initiatiefnemers. Elke
Gebruiker dient zich te informeren over zijn/haar fiscale verplichtingen voortvloeiend uit de bijdrage en de inzameling van
bijdragen.

10.8 - De Firma kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige fout, weglating, onderbreking, verwijdering,
tekortkoming, vertraging in verrichting of overdracht, diefstal of vernieling of ongeautoriseerde toegang of enige andere
verandering van de communicatie met enige Gebruiker.

10.9 - De Firma is niet verantwoordelijk voor de beveiliging en de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde gegevens, voor
zover van toepassing, bij gebruik van de Website.

11 - BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

11.1  -  Niettegenstaande  andersluidende  bepalingen  in  de  onderhavige  Algemene  Gebruiksvoorwaarden  is  de
aansprakelijkheid van de Firma jegens de Bezoekers en Gebruikers, ongeacht de reden en de vorm van de actie, te allen
tijde beperkt tot duizend (1.000) euro. In het geval van gratis gebruik van de Diensten die de Firma ter beschikking stelt,
erkent de Bezoeker of de Gebruiker dat compensatie beperkt is tot de beschermende maatregelen die door de Firma
getroffen zijn in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en dat de Gebruiker of Bezoeker in geen geval in
aanmerking komt voor een schadevergoeding door de Firma.

11.2  -  De  Firma  is  in  geen  geval  aansprakelijk  voor  de  acties  van  de  Initiatiefnemers.  De  Initiatiefnemers  en  hun
Investeerders zijn als enige verantwoordelijk voor de bepalingen die hen verbinden in het kader van de inzameling van
fondsen.

12 - DIENST INTERMEDIERING EN MATCHMAKING

12.1 - In het kader van de Diensten voorgesteld op de Website, stelt een Initiatiefnemer een voorafgaande presentatie van
zijn/haar Project voor aan de Firma, met daarin minstens de beschrijving en de Doelstelling wat betreft de Inzameling van
de bijdragen.

12.2  -  Om te  kunnen antwoorden  op de verzoeken van  de Initiatiefnemers,  zijn  Validatiecomités  samengesteld;  de
aanvaarding  of  afwijzing  van  een  project  gebeurt  op  basis  van  de  noodzakelijke  excellentiecriteria  die  MiiMOSA
vastgesteld  heeft,  en  op  basis  van  de  reikwijdte  van  het  project  (artikels  1.4  en  1.5  van  de  onderhavige
Algemene Gebruiksvoorwaarden). De Initiatiefnemer kan verschillende antwoorden ontvangen, binnen de termijn die in de
volgende punten verduidelijkt wordt: (i) een eenvoudig akkoord, (ii) de vraag om de instellingen van het Project te wijzigen
of (iii) een eenvoudige afwijzing.

12.3 - Vanaf de communicatie door de Initiatiefnemer van de voorafgaande voorstelling van het Project, beschikt de Firma
over  een  termijn  van  zeven  (7)  Werkdagen  om zijn  akkoord  te  geven  om het  Projectontwerp  te  publiceren,  zoals
weergegeven  in  de  volgende  paragrafen.  In  het  tegenovergestelde  geval  kan  de  Firma  binnen  dezelfde  termijn  de
Initiatiefnemer op de hoogte brengen van de afwijzing van het Project.

12.4 – Met betrekking tot de publicatie van het Projectontwerp dienen de Initiatiefnemers een gedetailleerde voorstelling in
bij de Firma, die op de Website gepubliceerd wordt, met daarin de aard, de doelstellingen, de belangrijkste kenmerken en
het  verloop van het  Project  dat  of  de  Projecten die zij  wensen te ontwikkelen met  de steun van de Gebruikers,  in
overeenstemming met de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.

12.5  - Zodat de Firma de eventuele promotie op de Website in overweging kan nemen, dient de voorstelling van een
Project  in het  bijzonder  de Doelstelling van de Inzameling van de Bijdragen,  de Periode van de Inzameling van de
Bijdragen, de Financieringsetappes en de Beloningen te bevatten.

12.6 - De kenmerken en instellingen van de Projecten aangebracht door een Initiatiefnemer, eens aanvaard door de Firma
en voorgesteld op de Website in overeenstemming met de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, kunnen niet
meer  gewijzigd  worden  door  de  Initiatiefnemer  op  het  einde  van  de  Inzamelperiode  van  de  Bijdragen.  Echter,  de
Initiatiefnemer mag tijdens de Inzamelperiode van de Bijdragen wijzigingen aan het  Project  aanbrengen die ten doel



hebben de verwezenlijking van de door het Project nagestreefde doelstellingen te verbeteren of de Beloningen die ter
beschikking van de Gebruikers gesteld worden te verbeteren.

12.7  - Het is aan de Initiatiefnemer om zich ervan te vergewissen dat hij/zij over alle nodige rechten beschikt om het
Project op de Website te publiceren en dat het Project conform is met alle toepasselijke wetten en reguleringen voor het
ontwerp en de verwezenlijking van het betrokken Project. De Initiatiefnemers onthouden zich ervan om, in het bijzonder,
Projecten  aan  te  brengen  die  (i)  de  geldende  wetten  en  reguleringen  schenden,  (ii)  inbreuk  kunnen  maken  op  de
menselijke waardigheid of op de privacy van een persoon, (iii) in strijd zijn met de goede zeden, of (iv) aansporen of leiden
tot een illegale activiteit of enige andere activiteit die het recht zou aantasten van de Firma en de medecontractanten, de
Bezoekers, de Gebruikers en meer in het algemeen, enige derde persoon.

12.8 - De Initiatiefnemer is volledig verantwoordelijk voor de voorstelling van het Project gepubliceerd op de Website en
dient zich er in het bijzonder van te vergewissen dat deze voorstelling de Bezoekers en Gebruikers niet kan misleiden. De
Initiatiefnemer erkent  dat  het  verstrekken van misleidende,  onvolledige of  foute informatie ertoe kan leiden dat  hij/zij
aansprakelijk  gesteld  wordt  ten  aanzien  van  de  Firma,  de  Bezoekers  en  de  Gebruikers  en  de  volledige
verantwoordelijkheid draagt voor de gevolgen die voortvloeien uit enige weglating of nalatigheid in dit verband.

12.9 - Vanaf de communicatie door de Initiatiefnemer van de gedetailleerde voorstelling van het Project, beschikt de Firma
over een termijn van zeven (7) Werkdagen om zijn akkoord te geven om de voorstelling van een Project aangebracht door
de Initiatiefnemer weer te geven aan Bezoekers op de Website.

12.10 - De Projecten gepubliceerd op de Website worden opgenomen in het Profiel van de Initiatiefnemer, zodat de hij/zij
een onbeperkt aantal Projecten kan voorstellen aan de Bezoekers en de Gebruikers op de Website en, eventueel, via e-
mail.

12.11  - Het raadplegen van Projecten en de inhoud verstrekt door de Initiatiefnemers gepubliceerd in hun Profielen is
helemaal vrij en gratis voor Bezoekers en Gebruikers. De Gebruikers kunnen via een e-mail verstuurd door de Firma op
de hoogte gebracht worden wanneer een Project online geplaatst wordt.

12.12  - Met de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt de Initiatiefnemer dat de verstrekte inhoud en
informatie vrij door de Firma en de Bezoekers gebruikt worden, met betrekking tot het Project. Zo geeft de Initiatiefnemer
aan de Firma de toestemming om (i) in het kader van de communicatie en de promotie van de Website, de naam van de
Initiatiefnemer waarvan de Projecten op de Website verschijnen alsook de naam en de kenmerken van het Project te
gebruiken,  en dit  zolang de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden geldig zijn,  en (ii)  de verstrekte inhoud en
informatie te (laten) reproduceren op de internetsites wanneer dit betrekking heeft op de promotie van het Project.

Bovendien  aanvaardt  de  Initiatiefnemer  uitdrukkelijk  dat  de  verstrekte  inhoud  en  informatie  gebruikt  worden  op  de
Website, met de aanwezigheid van merken en logo's van de partners adverteerders en sponsors van de Firma.

12.13 - Vanaf het einde van de Inzamelperiode van de Bijdragen en tijdens de verwezenlijking van het Project verbindt de
Initiatiefnemer zich ertoe de middelen die hij/zij ter beschikking heeft te gebruiken om aan de Gebruikers de Beloningen,
voorgesteld in het kader van de voorstelling van het Project op de Website, te leveren. De Firma is niet verantwoordelijk
voor de acties van de Initiatiefnemers die alleen verantwoordelijk blijven voor de engagementen die hen linken met de
Gebruikers in het kader van de inzamelingen van de Bijdragen door middel van de Website.

12.14  - De Initiatiefnemers zijn als enige verantwoordelijk voor de inzameling van Bijdragen die ze organiseren via de
Website en voor de eventuele Beloningen die ze voorstellen aan de Gebruikers in het kader van de Projecten voorgesteld
op de Website.  Bijgevolg zijn  alle  risico's  die de ontwikkeling en het  verloop van een Project,  alsook de eventuele
vertragingen en annuleringen, volledig voor de rekening van de Initiatiefnemers.

12.15 - Indien een Project, waarvoor de Bijdragen al gedebiteerd werden, geannuleerd wordt, dient de Initiatiefnemer naar
eigen goeddunken terugbetalingen uit  te voeren.  De Firma kan in geen geval  aansprakelijk  gesteld worden voor de
terugbetaling van de Bijdragen ingezameld via de Website.

12.16 - De Initiatiefnemer vrijwaart en verbindt zich ertoe de Firma te vergoeden voor elke schade ondergaan door de
Firma, alsook de Firma te beschermen tegen enige vordering wegens aansprakelijkheid die ingesteld zou worden tegen
de Firma door een Gebruiker, Bezoeker of meer in het algemeen, een derde, uit hoofde van de schending van enig recht
voortvloeiend uit de publicatie van het Project op de Website of uit de verwezenlijking van het Project voorgesteld op de
Website.

13 - DIENST INZAMELING VAN BIJDRAGEN

13.1 - Tijdens hun inschrijving voor de Website kunnen de Initiatiefnemers Bijdragen vragen ten behoeve van een van hun
Projecten voorgesteld op de Website. Op basis van de informatie gepubliceerd door de Initiatiefnemer op de Website,
kunnen de Gebruikers de Initiatiefnemers aan wie ze hun Bijdragen willen geven kiezen, zodat ze, indien van toepassing,
hun Bijdragen kunnen leveren voor de ontwikkeling van een of meerdere Projecten onder de voorwaarden die hierna
uiteengezet worden.

De Gebruikers kiezen zelf het bedrag en welke toewijzing hun Bijdragen krijgen.

13.2 - Er wordt verduidelijkt dat het leveren van Bijdragen door de Gebruikers in geen geval geïnterpreteerd kan worden
als enige vorm van aansprakelijkheid van de Firma tegenover de Gebruiker wat betreft de levering van de Beloning. De
Website heeft enkel een intermediaire rol tussen de Initiatiefnemer en de Gebruiker in het kader van de promotie van een
Project.



13.3  - Bijgevolg zijn de verplichtingen aangegaan in dit kader uitsluitend verplichtingen van de Website tegenover de
Gebruiker.  Deze laatste  kan de Firma niet  contractueel  aansprakelijk  stellen  in  het  geval  dat  de  Initiatiefnemer  zijn
verplichtingen niet zou nakomen.

13.4  - Om alle betalingen van Bijdragen uitgevoerd via de Website te beveiligen en te beheren gebruikt de Firma de
beveiligde,  online  betalingsoplossing  "Mangopay".  Eens  een  Gebruiker  zich  ingeschreven  heeft  en  uitdrukkelijk  de
onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard, zal hij/zij automatisch een elektronische portefeuille krijgen.

Het Mangopay-systeem, ontwikkeld door Leetchi Corp., zorgt voor de betalingsoplossing, het beheer van de Bijdragen
geleverd door de Investeerders alsook de overdracht van de middelen aan de Initiatiefnemers in het geval dat het Project
gefinancierd  wordt.  U  vindt  de  bijzondere  gebruiksvoorwaarden  via deze  link.  Door  de  onderhavige  Algemene
Gebruiksvoorwaarden van de Firma te aanvaarden, erkent de Gebruiker uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de
bijzondere gebruiksvoorwaarden van het Mangopay-systeem en de Gebruiker aanvaardt deze.

13.5 - De Bijdragen worden beschouwd als een autorisatie tot debitering. Eens de betaling uitgevoerd werd, betekent dat
dat de bijdragen geblokkeerd zijn op de Mangopay elektronische portefeuille van de Initiatiefnemer, tot het einde van de
Inzamelperiode, en dat de Bijdragen bevestigd zijn.

In  een  tweede  fase  (i)  voor  de  bedragen  ontvangen  door  de  Initiatiefnemer  via  Mangopay,  wordt  de  elektronische
portefeuille van de Initiatiefnemer gedebiteerd met de kosten en commissies die contractueel voorzien zijn en die gestort
worden op de rekening van de Website, (ii) voor de bedragen ontvangen door de Firma op zijn eigen rekening, ontvangt
de rekening van de Initiatiefnemer een overschrijving die gelijk is aan het bedrag van de Bijdragen verminderd met de
kosten en commissies die contractueel voorzien zijn.

In het geval dat de Slaagdrempel van de inzameling niet bereikt wordt voor het einde van de Inzamelperiode van de
Bijdragen, wordt alles terugbetaald aan de Investeerders (zonder bijkomende kosten).

13.6  - In het geval dat de betaling uitgevoerd op de Website beschouwd zou kunnen worden als een aankoop, zal de
betaling onderworpen worden aan de belasting over de toegevoegde waarde, volgens het toepasselijk tarief.

13.7 - De Firma ontvangt Commissie op de ingezamelde Bijdragen. De belastingen, kosten gelinkt aan banktransacties en
commissies voor Mangopay zijn opgenomen in deze commissies.

13.8  - Voor de Initiatiefnemers die Bijdragen ontvangen, worden de kosten voor de Diensten geleverd door de Firma
berekend als een percentage van het bedrag van de Bijdragen ingezameld via de Website. Dit percentage is 8% exclusief
belasting indien de inzameling minstens 60% van het Totale Bedrag van de Financiering bereikt.

De kosten gelinkt aan banktransacties aangerekend door Mangopay zijn opgenomen in deze commissies.

13.9 - De Firma verbindt zich ertoe aan elke Initiatiefnemer het bedrag van elke uitgevoerde Bijdrage ten behoeve van de
Initiatiefnemer  te communiceren,  alsook de valutadatum van de Bijdrage en,  indien van toepassing,  de  nominatieve
gegevens van de Gebruiker die strikt noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het Project, in overeenstemming met
de  onderhavige  Algemene  Gebruiksvoorwaarden.  De  Investeerders  en  de  Initiatiefnemers  kunnen,  tijdens  de
Inzamelperiode  van  de  Bijdragen  van  toepassing  op  de  Projecten  voorgesteld  op  de  Website,  de  evolutie  van  de
ingezamelde Bijdragen volgen voor elk in hun Profiel gesteund Project.

13.10 - De Firma voorziet de Gebruikers via de Website van de gegevens ontvangen door de Initiatiefnemers wat betreft
de opstart en de voortgang van de gesteunde Projecten en, indien van toepassing, de verwezenlijking en de resultaten
van de Projecten waarvoor de Gebruikers Bijdragen hebben geleverd.

13.11 - Indien een Initiatiefnemer een Project wenst te annuleren dient hij/zij de Firma hiervan op de hoogte te brengen en
dient hij/zij de Firma te informeren over de reden voor de annulering. Deze kennisgeving dient via e-mail verstuurd te
worden naar hello@miimosa.be. Eens de annulering genoteerd is, brengt de Initiatiefnemer de Gebruikers op de hoogte
tijdens de verwezenlijking van het Project, en geeft de Initiatiefnemer eveneens de reden van de annulering. De Niet-
Gedebiteerde Bijdragen, aangebracht door de Gebruikers via de Website, worden geannuleerd.

13.12  - Het is aan elke Gebruiker alle toepasselijke belastingen of geassocieerde heffingen te betalen, zowel voor de
Bijdragen ingezameld via de Website in de hoedanigheid van Initiatiefnemer als voor de Bijdragen aangebracht door de
Gebruikers als steun voor het Project.

13.13  - De Initiatiefnemers dienen de eventuele fiscale ontvangstbewijzen op te stellen en rechtstreeks door te sturen
naar  de Investeerders  om de Bijdragen van de Investeerders,  geleverd via de Website,  te  staven.  Het  is  aan elke
Gebruiker om zijn/haar recht op belastingvermindering voor (een deel van) de Bijdragen geleverd via de Website na te
gaan, in overeenstemming met de geldende bepalingen van de Franse wetgeving. Elke klacht met betrekking tot het
voorleggen van de voornoemde fiscale  ontvangstbewijzen en met  betrekking tot  de  informatie  die  in  deze bewijzen
opgenomen is dient rechtstreeks door de Gebruiker aan de Initiatiefnemer gericht te worden.

13.14 - De Initiatiefnemer is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Gedebiteerde Bijdragen.

13.15  -  De Gebruiker  aanvaardt  en begrijpt  de risico's van niet-uitvoering,  vertraging of  annulering van de Projecten
voordat hij/zij een Bijdrage levert aan deze Projecten.

13.16  -  De  Initiatiefnemers  kunnen  naar  eigen  goeddunken  overgaan  tot  terugbetalingen.  De  Firma  is  niet
verantwoordelijk  voor  de  terugbetalingen  van  ingezamelde  middelen  die  al  dan  niet  plaatsvinden.  Echter,  zodat  de
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Initiatiefnemer de terugbetaling kan uitvoeren, stelt de Website het geheel aan niet-bancaire informatie die de Website in
zijn bezit heeft ter beschikking, zodat de Initiatiefnemer de terugbetalingsprocedure kan starten.

13.17 - De Investeerder voert, door middel van een betaling met zijn/haar Bankkaart, een of meerdere overschrijvingen
uit, waarvan het totale bedrag maximaal 2.500 euro per periode van 12 opeenvolgende maanden is. Indien dit bedrag
overschreden wordt, vraagt de Firma de Gebruiker om een sterk identificatiebewijs. De debitering van nieuwe Bijdragen
door de Gebruiker zal slechts na validatie door de Firma van de ontvangen stukken ter identificatie van de Gebruiker
uitgevoerd kunnen worden.

13.18 - De Bankkaart van de Investeerder wordt enkel gedebiteerd indien (i) de Inzamelperiode voor de Bijdragen van het
Project afgelopen is, (ii) het totale bedrag van de Bijdragen op het einde van de Inzamelperiode van de Bijdragen van dat
Project, samen met de zelffinanciering door de Initiatiefnemer, een bedrag bereikt heeft dat gelijk is aan of groter is dan de
Slaagdrempel van de inzameling, (iii) de Initiatiefnemer het Project niet geannuleerd heeft in het kader van artikel 13.11,
en (iv) de Firma het Project niet van de Website gehaald heeft.

Eens de Bijdrage gedebiteerd is kan geen enkele terugbetaling of annulering uitgevoerd worden door de Investeerder of
door de Initiatiefnemer bij de Firma.

14 - REGELS VOOR DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

14.1 - Toepasselijke wetgeving

14.1.1 - Het Belgisch en Frans recht zijn van toepassing op de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, wat betreft
hun geldigheid, hun interpretatie en hun uitvoering.

14.1.2 -  Indien een of  meerdere bepaling van de onderhavige overeenkomst ongeldig verklaard worden of  ongeldig
verklaard worden door de toepassing van een wet, een regelgeving of ten gevolge van een definitieve uitspraak van een
competente rechterlijke instantie, blijven de andere bepalingen van toepassing en behouden ze hun reikwijdte. De partijen
komen dan overeen de clausule die nietig en ongeldig verklaard werd te vervangen door een clausule die, wat betreft de
inhoud, het dichtst in de buurt komt van de originele clausule, in het bijzonder om het evenwicht van het contract te
bewaren.

14.1.3 - Elk geschil met betrekking tot de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden of met betrekking tot enig daaraan
gelinkt  document  of  engagement,  waarvoor  geen  minnelijke  schikking  kan  worden  getroffen  tussen  de  Partijen,  is
onderworpen aan de exclusieve competentie van het Handelstribunaal van Brussel.

14.2 - Geldigheid, wijziging, beëindiging, overdracht

14.2.1 - De onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf hun publicatie op de Website en blijven
van kracht tot ze in hun geheel of gedeeltelijk gewijzigd worden door de Firma. Met het oog op de aanpassing en evolutie
van de Website om beter te kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van de Gebruikers, behoudt de Firma zich de
mogelijkheid voor  eenzijdig en zonder  opzegtermijn de verschillende Diensten voorgesteld op de Website alsook de
onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Elk gebruik door de Gebruikers van de Diensten voorgesteld op
de Website betekent de aanvaarding van de laatste versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden gepubliceerd op de
Website. De Firma behoudt zich eveneens het recht voor bepaalde diensten eenvoudigweg te verwijderen, en zelfs de
Website te verwijderen. De Gebruiker kan geen klacht indienen op grond hiervan.

14.2.2 - De Firma behoudt zich het recht voor (een deel van) zijn rechten en verplichtingen krachtens de onderhavige
Algemene Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde van zijn keuze, wat de Gebruiker zonder voorbehoud
aanvaardt.

14.3 - Verdeelbaarheid en integraliteit van de clausules

14.3.1 - De nietigheid, ongeldigheid, het ontbreken van bindende kracht of de niet-tegenwerpbaarheid van een van de
bepalingen van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden brengt de nietigheid, ongeldigheid, het ontbreken van
bindende kracht of niet-tegenwerpbaarheid van de andere bepalingen niet met zich mee. Deze laatste behouden hun volle
effect.

14.3.2 -  Tenzij  anders vermeld bevatten de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden,  volledig en uitsluitend,  het
geheel aan bepalingen van toepassing op het onderwerp van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden. Deze
bepalingen vervangen alle voorgaande geschreven en mondelinge onderhandelingen, communicaties, verklaringen en
engagementen tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.

14.4 - Interpretatie

14.4.1 -  Tenzij  uitdrukkelijk  anders  bepaald  of  indien de context  een andere  betekenis  vereist,  (i)  worden onder  de
verwijzingen in de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden naar de preambule en naar de artikels verwijzingen naar
de  preambule  en  naar  de  artikels  van  de  onderhavige  Algemene  Gebruiksvoorwaarden  verstaan,  tenzij  anders
gespecificeerd, (ii) dienen de woorden in het meervoud het enkelvoud te bevatten en vice versa, (iii) brengt de referentie
naar een persoon de impliciete referentie naar de cessionarissen van de goodwill van die persoon en naar zijn eventuele
opvolgers, erfgenamen of rechthebbenden met zich mee, (iv) omvat de referentie naar een wettelijke bepaling, indien van
toepassing, alle amenderingen of alle nieuwe bekendmakingen van deze bepaling, alsook elk wettelijk en regulerend
instrument of decreet met betrekking tot deze bepaling of met betrekking tot de nieuwe bekendmaking met zich mee, (v)



betekent de referentie naar een document het document zoals het kan worden gewijzigd, vervangen door novatie of
vervolledigd.

14.5 - Onafhankelijkheid van de Gebruikers

14.5.1 - De Gebruiker gebruikt de Website en de Diensten voorgesteld op de Website volledig onafhankelijk en zijn/haar
inschrijving  voor  de  Website  en  de  inzameling  van  de  Bijdragen  vormen,  jegens  de  Firma,  geen  enkele
ondergeschiktheidsrelatie,  agentschapsrelatie,  partnerschapsrelatie  de  facto  of  als  deelgenootschap  of
representatierelatie.

14.6 - Kennisgevingen

14.6.1  -  Elke  kennisgeving,  aanvraag  of  communicatie  die  gedaan  wordt  ter  uitvoering  van  de  Algemene
Gebruiksvoorwaarden, dient te worden uitgevoerd door een geschreven document gericht,  op enigerlei  wĳze, aan de
betrokken Partij.

14.6.2 - Elke kennisgeving, aanvraag of communicatie die gedaan dient te worden en elk document dat geleverd dient te
worden, door een Partij aan een andere Partij ter uitvoering van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, dient
uitgevoerd te worden in overeenstemming met de volgende bepalingen:

• Wat betreft  de Firma, ter attentie van: Florian BRETON, Voorzitter van de MiiMOSA-Groep,  Vereenvoudigde

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 13.335 euro, ingeschreven in het Handelsregister (Registre du
Commerce et des Sociétés) van Bobigny onder het nummer 803.980.218, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in
95, avenue du Président Wilson, CS 5003, 93108 Montreuil Cedex, e-mailadres: bonjour@miimosa.be;

• Wat betreft de Gebruikers: het postadres of e-mailadres opgegeven door de Gebruiker in zijn/haar Profiel.

14.6.3 - De kennisgevingen worden geacht te zijn voltooid (i) per aangetekende brief met bewijs van ontvangst op de
datum van de eerste aanbieding door de post van de aangetekende brief, waarbij de datum van het ontvangstbewijs als
bewijs geldt, (ii) per persoonlijke afgifte op de datum vermeld op het ontvangstbewijs getekend door de ontvanger of één
van zijn werknemers of aangestelden, of (iii) per elektronische communicatie op de datum vermeld op het verzendbericht
op voorwaarde dat deze communicatie ontvangen werd in leesbare vorm.

15 - WETTELIJKE VERMELDINGEN

Uitgever van de Website : MiiMOSA-Groep

Hoofdredacteur : M. Florian BRETON

Vennootschapsvorm : Vereenvoudigde Naamloze Vennootschap

Maatschappelijk kapitaal : 18.104 euro

Handelsregister van Bobigny : 803.980.218

Hoofdzetel : 95 avenue du Président Wilson, CS 5003, 93108 Montreuil Cedex

Website Host : Digital Ocean Inc., 101 Ave of the Americas 10th Floor - New York 10013 - VS

Voor klachten betreffende de Website en/of de inhoud ervan, contacteer: hello@miimosa.be.
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