
Gebruikersovereenkomst MiiMOSA Group

De Site (zoals hieronder gedefinieerd) wordt beheerd door Groupe MiiMOSA, een
vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 18.104,00, geregistreerd
bij Bobigny RCS onder nummer 803 980 218 en met maatschappelijke zetel te 93108
Montreuil Cedex (Frankrijk), Avenue du Président Wilson 95, CS 5003, goedgekeurd door de
FSMA in overeenstemming met de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning
en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën
(hierna de ' Onderneming ' genoemd).

De Onderneming raadt Bezoekers en Gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) aan om deze
Gebruikersovereenkomst (hierna de ' GO ') aandachtig te lezen alvorens de Site te gebruiken.
Toegang tot de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) en toegang, bezoek en gebruik van
de Site door Bezoekers en Gebruikers bevestigen de instemming van deze laatsten met deze
GO.

De GO kan schriftelijk worden meegedeeld aan de Gebruiker die daarom verzoekt. De GO is
ook beschikbaar in het Nederlands. Het bedrijf communiceert met de Bezoeker of Gebruiker
in het Frans, Nederlands of Engels.
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ARTICLE 1 – DEFINITIES

Naast de termen die elders in de GO zijn gedefinieerd, hebben de volgende termen die
beginnen met een hoofdletter, tenzij anders aangegeven, de volgende betekenis:

' Bijlage ' verwijst naar elke bijlage bij de GO die er integraal deel van uitmaakt.

' Vervaldagbericht ' betekent het vervaldagbericht dat door de Ondernemer naar de
Kredietnemer wordt gestuurd met betrekking tot een Maandelijkse
Betaling.

' GO ' betekent de gebruikersovereenkomst van de Site die van toepassing
is op Bezoekers en Gebruikers en die de voorwaarden regelt die van
toepassing zijn op toegang tot de Diensten en toegang, bezoek en
gebruik van de Site.

' Fondsenwerving ' betekent de operatie waarbij een Uitgevende Instelling-Ondernemer
investeerders aanbiedt om hem een lening of een donatie te
verstrekken om een project via de site te financieren.

' Geslaagde Fonds
enwerving '

betekent een Fondsenwerving waarbij het Totale Geïnde Bedrag  het
Totale Financieringsbedrag heeft bereikt of op zijn minst de
Drempelwaarde.

' Kredietcommissie
 '

duidt de instantie van de Onderneming aan die de selectie van
Projecten valideert.

' Rekening van
Uitgevende
Instelling-Onderne
mer '

verwijst naar de bankrekening van de Uitgevende
Instelling-Ondernemer, die in het Profiel van de Uitgevende
Instelling-Ondernemer moet worden vermeld.

' Rekening van
investeerder '

verwijst naar de bankrekening van de Investeerder, geïdentificeerd in
de Leningsovereenkomst.

' Gebruiksvoorwaar
den van de
Elektronische

verwijst naar de gebruiksvoorwaarden van de Elektronische
Betalingsoplossing die beschikbaar zijn op het volgende
e-mailadres:
https://www.mangopay.com/terms/PSP/PSP_MANGOPAY_FR.pdf.
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Betalingsoplossing
 '

' Ad Hoc
Ontbindende
Voorwaarde '

verwijst naar de ad hoc ontbindende voorwaarde die bij vervulling
ervan leidt tot het mislukken van de Fondsenwerving en de
automatische beëindiging van de Leningsovereenkomst van de
Donatie.

De Ad Hoc Ontbindende Voorwaarde wordt aangegeven in de
Gedetailleerde Presentatie, in de Leningsovereenkomst en in de
Dienstverleningsovereenkomst.

' Bevestiging ' verwijst naar het feit dat de Investeerder zijn Bijdrage op de Site
bevestigt door te drukken op de knop ' Betalen'. 

' Dienstverleningsc
ontract '

betekent, in het kader van een Lening, het contract afgesloten tussen
de Kredietnemer en de Onderneming dat de algemene en specifieke
ondersteuningsvoorwaarden bevat en de kenmerken van de
voorgenomen fondsenwerving en de vergoedingsvoorwaarden van
de onderneming specificeert.

' Leningsovereenk
omst '

verwijst naar het eenvoudige gestandaardiseerde leningscontract
dat wordt gesloten door de Kredietnemer en een Kredietverstrekker,
in aanwezigheid van de Onderneming.

' Tegenprestatie ' verwijst naar de Tegenprestatie(s) in natura (niet-financieel) die door
de Uitgevende Instelling-Ondernemer aan de Schenker of, bij
uitzondering, aan de Kredietverstrekker kan worden aangeboden in
ruil voor de Donatie of de Lening. De Tegenprestatie(s) zal (zullen)
worden gedefinieerd in de Gedetailleerde Presentatie en in de
Leningsovereenkomst, naar goeddunken van de Uitgevende
Instelling-Ondernemer.

' Bijdrage ' verwijst naar elk contant bedrag dat door een Investeerder aan de
Projectportefeuille wordt betaald als onderdeel van een
Fondsenwerving met als doel de financiering van een Project, en dat
de vorm aanneemt van een Lening of een Donatie.

' Vrijgegeven
Bijdrage '

verwijst naar elke Bijdrage waarvan het bedrag is gedebiteerd van de
Beleggersportefeuille en die is vrijgegeven ten voordele van de
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Emittent-Ondernemer en gestort op de rekening van de Uitgevende
Instelling-Ondernemer als gevolg van het bereiken van het Totale
Financieringsbedrag of, bij gebreke daarvan, de Drempelwaarde.

' Einddatum van de
Fondsenwerving '

verwijst naar de deadline voor Investeerders om deel te nemen aan
de Fondsenwerving via de Site.

« Datum van
Controle »

duidt de eerste van deze twee datums aan :

▪ als de termijn van de fondsenwerving niet is verstreken,
de dertigste (30e) Werkdag na de betaling van de laatste
Bijdrage die het mogelijk heeft gemaakt om het Totale
Financieringsbedrag te bereiken ;

of

▪ als het Totale Financieringsbedrag niet is bereikt vóór
het einde van de termijn van de Fondsenwerving, de
dertigste (30e) Werkdag na het einde van de termijn van
de fondsenwerving.

' Openingsdatum
van de
Fondsenwerving '

verwijst naar de datum vanaf wanneer Investeerders kunnen
deelnemen aan de Fondsenwerving via de Site.

' Donatie ' verwijst naar de donatie met of zonder tegenprestatie, gedaan door
een Investeerder aan een Uitgevende Instelling-Ondernemer in het
kader van een Fondsenwerving.

' Schenker ' verwijst naar de Investeerder die een Donatie heeft gedaan aan een
Uitgevende Instelling-Ondernemer.

' Gegevens ' verwijst naar de informatie die door de Bezoeker wordt verstrekt
voor het aanmaken van het Profiel en door de Gebruiker in het kader
van toegang, bezoek en gebruik van de Site en/of in het kader van
toegang tot de Diensten.

De Gegevens omvatten in het bijzonder Persoonsgegevens.
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' Persoonsgegeven
s '

verwijzen naar Gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon; wordt beschouwd als een
'identificeerbare natuurlijke persoon', een natuurlijke persoon die
direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te
verwijzen naar een identificator, zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of
naar één of meer specifieke elementen die specifiek zijn voor zijn
fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische,
culturele of sociale identiteit.

' Intellectuele
Eigendomsrechten
 '

verwijst naar het geheel van intellectuele eigendomsrechten en in
het bijzonder auteursrechten, morele rechten, naburige rechten,
databankrechten, softwarerechten, merkrechten, octrooien,
auteursrechtelijke ontwerpen en modellen, handelsnamen,
domeinnamen, zakengeheimen, knowhow, al dan niet geregistreerd
of die al dan niet geregistreerd en erkend zijn in de hele wereld of
een deel van de wereld.

' Vervaldatum ' betekent het moment waarop een Maandelijkse Betaling door de
Kredietnemer aan de Kredietverstrekker verschuldigd is in
overeenstemming met het Aflossingsschema.

' Uitgevende
Instelling-Onderne
mer '

betekent een Gebruiker die een Project aanbiedt op de Site, met als
doel het te financieren door middel van een Fondsenwerving.

De Uitgevende Instelling-Ondernemer is een rechtspersoon die
handelt voor zakelijke doeleinden.

' Kredietnemer ' verwijst naar een Uitgevende Instelling-Ondernemer die een Project
financiert door middel van Leningen die hem worden verstrekt door
één of meer Kredietverstrekkers, met wie hij een
Leningsovereenkomst(en) heeft gesloten.

' Overmacht ' verwijst naar alle epidemieën, pandemieën, gezondheidscrises,
overstromingen, branden, natuurelementen of andere natuurrampen
aan, alle verklaringen of progressies van vijandelijkheden, oorlogen,
rellen of openbare ongeregeldheden, handelingen of nalatigheden
van de regering of van bevoegde autoriteiten, storingen, blokkades,
mislukkingen of variaties van telecommunicatie-installaties of
-netwerken, of andere gebeurtenissen die vergelijkbaar zijn met de
hierboven genoemde gebeurtenissen en die buiten de redelijke
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controle van een Partij liggen en die resulteren in een schending of
vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen onder de GO door
deze Partij.

'
Administratiekoste
n '

verwijst naar de administratiekosten die door de Onderneming aan
de Uitgevende Instelling-Ondernemer worden gefactureerd wanneer
de Uitgevende Instelling-Ondernemer het Dienstverlengingscontract
ondertekent.

' Beheerskosten ' verwijst naar de Beheerskosten die door de Onderneming worden
aangerekend aan de Uitgevende Instelling-Ondernemer op de
bankrekening van de Uitgevende Instelling-Ondernemer, voor een
vast bedrag afgevlakt over de volledige looptijd van de Lening, op
elke Vervaldatum, en die gelijk zijn aan een percentage exclusief
belastingen van het uitstaande saldo van het Leenbedrag bij elke
Vervaldatum.

' Servicekosten ' verwijst naar de servicekosten die de Onderneming in rekening
brengt van de Uitgevende Instelling-Ondernemerworden op de
bankrekening van de Uitgevende Instelling-Ondernemer voordat het
Totaal Geïnde Bedrag wordt vrijgegeven ten voordele van de
Uitgevende Instelling-Ondernemer, en die een percentage
vertegenwoordigen exclusief belasting van het Totale Opgehaalde
Bedrag in het kader van een Fondsenwerving (zoals bepaald in het
Servicecontract), op voorwaarde dat deze laatste de Drempelwaarde
overschrijdt.

' Identificatiegegev
ens '

verwijst naar de gebruikersnaam, login (e-mailadres) en wachtwoord
van een Gebruiker voor de Site en het Profiel.

' Rente ' verwijst naar de rente die door de Kredietnemer aan de
Kredietverstrekkers wordt betaald als vergoeding voor de Lening die
hem door deze laatste is toegekend onder de Leningsovereenkomst.

' Investeerder ' verwijst naar een Gebruiker die een Lening of een Donatie heeft
verstrekt aan een Uitgevende Instelling-Ondernemer.

« Dag » duidt een kalenderdag aan.
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' Werkdag ' betekent elke andere dag, met uitzondering van een zaterdag, een
zondag en een officiële feestdag, waarop banken over het algemeen
open zijn in Brussel.

' Lid ' verwijst naar werknemers, leerlingen, stagiairs, directeuren,
effectieve managers en/of aandeelhouders van een rechtspersoon.

'Maandelijkse
Termijnen'

verwijst naar de maandelijkse aflossingen die door de Kredietnemer
aan de Kredietverstrekker bij de verschillende Vervaldata
verschuldigd zijn als terugbetaling van het Geleende Bedrag en/of
betaling van de Rente, vermeld in de Aflossingstabel.

' Bedrag van de
Donatie '

verwijst naar het bedrag (in euro) dat door de Schenker aan de
Uitgevende Instelling-Ondernemer wordt gegeven als onderdeel van
de Donatie.

' Bedrag van de
Lening '

verwijst naar het bedrag (in euro) dat door de Kredietverstrekker aan
de Kredietnemer is geleend in het kader van de Lening.

' Totaal Opgehaald
Bedrag '

betekent het totale bedrag (in euro) van de Bijdragen op de
Sluitingsdatum van de Fondsenwerving.

' Totaal
Financieringsbedra
g '

verwijst naar het doel (in euro) van de Fondsenwerving zoals
weergegeven op de Site.

Als tijdens de Termijn van de Fondsenwerving blijkt dat het Totale
Financieringsbedrag is bereikt terwijl de Termijn van de
Fondsenwerving niet is verstreken, kunnen de Uitgevende
Instelling-Ondernemer en de Onderneming, in onderlinge
overeenstemming, besluiten om de waarde van het Totale
Financieringsbedrag te verhogen.

' Alternatief
financieringsaanbo
d '

verwijst naar het aanbod op grond waarvan de Onderneming aan de
Uitgevende Instelling-Ondernemer aangeeft dat zij ermee instemt
om het door de Uitgevende Instelling-Ondernemer beoogde project
te publiceren op de Site.

' Bankpartner ' verwijst naar MANGOPAY SA, een naamloze vennootschap naar
Luxemburgs recht, met een kapitaal van € 6.200.000,00,
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ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van
Luxemburg onder nummer B173459 en met maatschappelijke zetel
te L-1125 Luxemburg (Luxemburg), Avenue Amélie 2, goedgekeurd
als instelling voor elektronisch geld onder nummer W00000005 door
de 'Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)', L-1150
Luxemburg (Luxemburg), Route d'Arlon 283 (direction@cssf.lu), of
elke onderneming dat haar vervangt of waaraan ze alle of een deel
van de op haar rustende verplichtingen delegeert of subdelegeert .

' Partij ' verwijst naar gelang van het geval naar het Bedrijf, de Bezoeker
en/of de Gebruiker.

' Termijn van
fondsenwerving '

verwijst naar de periode waarin Investeerders via de Site een Lening
of een Donatie kunnen doen aan een Uitgevende
Instelling-Ondernemer.

' Beleggersportefe
uille '

verwijst naar de elektronische portefeuille die aan de Investeerder is
toegewezen, geopend in de boeken van de Bankpartner.

'
Projectportefeuille
'

verwijst naar de elektronische portefeuille toegewezen aan de
Uitgevende Instelling-Ondernemer, specifiek voor een Project,
geopend in de boeken van de Bankpartner en beheerd door de
Bankpartner.

' Gedetailleerde
Presentatie '

verwijst naar de website van de Site die is gewijd aan de presentatie
van een Project en waartoe de Gebruiker toegang heeft nadat deze
zijn Profiel heeft aangemaakt.

' Algemene
presentatie '

verwijst naar de website van de Site die is gewijd aan de presentatie
van het Project waartoe elke Bezoeker toegang heeft.

' Lening ' verwijst naar de standaard rentelening, toegekend aan de
Uitgevende Instelling-Ondernemer door een Kredietverstrekker  in het
kader van een Fondsenwerving en geïdentificeerd in de
Leningsovereenkomst.

'
Kredietverstrekker
'

verwijst naar elke Investeerder die een Lening heeft verstrekt aan
een Uitgevende Instelling-Ondernemer in het kader van de
Leningsovereenkomst.
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' Profiel ' verwijst naar het account (inclusief Identificatiegegevens) en de
persoonlijke ruimte die eigen is aan de Gebruiker en toegankelijk via
een verbinding met de Site, en dat in het bijzonder de Gegevens van
deze Gebruiker en de kenmerken van de door en/of aan deze
Gebruiker aangeboden Projecten bevat en het deze mogelijk maken
om een (of meer) Fondsenwerving(en) te organiseren en/of deel te
nemen aan een (of meer) Fondsenwerving(en).

' Project ' verwijst naar elk project dat op de Site wordt gepubliceerd en zal
worden gefinancierd door de Leningen of Donaties die door de
Investeerders aan de Uitgevende Instelling-Ondernemer worden
toegekend in het kader van de Fondsenwerving.

' Intellectuele
eigendom '

verwijst naar de objecten die worden beschermd door intellectuele
eigendomsrechten.

' Diensten ' verwijst naar alle diensten die door de Onderneming worden
geleverd als een buitenlandse vennootschap die behoort tot een
lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die via de Site
alternatieve financieringsdiensten aanbiedt op Belgisch
grondgebied, met als doel (i) de bemiddeling via de Site tussen
Uitgevende Instellingen-Ondernemers en Investeerders om hun
interactie te vergemakkelijken en Projecten te promoten en om het
(ii) Investeerders mogelijk te maken een Lening en/of een Donatie te
verstrekken aan Uitgevende Instellingen-Ondernemers en zo de
realisatie van Projecten te financieren.

' Drempelwaarde ' verwijst naar het minimumpercentage van het Totale
Financieringsbedrag dat het Totaal Verzamelde Bedrag moet
bereiken om de Bijdragen vrij te geven ten voordele van de
Uitgevende Instelling-Ondernemer.

Als de Bijdragen worden verstrekt in de vorm van Donaties, is de
Drempelwaarde gelijk aan zestig procent (60%) van het Totale
Financieringsbedrag.

Als de Bijdragen worden verstrekt in de vorm van Leningen, wordt de
Drempelwaarde bepaald door de Kredietcommissie en vermeld in
het Dienstverleningscontract en het Leningscontract.
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' Site ' verwijst naar de site en de inhoud ervan waarmee de Onderneming
alternatieve financieringsdiensten aanbiedt, die het exclusieve
eigendom is van Onderneming en toegankelijk op het adres
www.miimosa.com of een andere URL waarmee de Onderneming
deze vervangt, met als doel (i) de bemiddeling via de Site tussen
Uitgevende Instellingen-Ondernemers en Investeerders om hun
interactie te vergemakkelijken en Projecten te promoten en (ii) de
Fondsenwerving van Bijdragen om het de Investeerders mogelijk te
maken een Lening en/of een Donatie te verstrekken aan Uitgevende
Instellingen-Ondernemers en zo de realisatie van Projecten te
financieren.

' Sites van Derden ' betekent de sites van Derde Partijen en de diensten die daar door
deze Derden worden aangeboden.

' Onderneming ' verwijst naar de onderneming Groupe MiiMOSA, een vereenvoudigde
vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 18.104,00,
geregistreerd bij de RCS van Bobigny onder nummer 803980218 en
met maatschappelijke zetel te 93108 Montreuil Cedex (Frankrijk),
Avenue du Président Wilson 95, CS 5003.

De Onderneming heeft geen hoofdkantoor of vaste inrichting buiten
Frankrijk.

' Elektronische
Betalingsoplossing
 '

verwijst naar de veilige elektronische betalingsoplossing
' Mangopay ' die wordt gebruikt door de bankpartner.

' Aflossingstabel ' verwijst naar de aflossingstabel die als bijlage bij de
Leningsovereenkomst en het Dienstverleningscontract is gevoegd,
waarin de details van de Maandelijkse Termijnen en de Vervaldata
worden vermeld.

' Rentevoet ' verwijst naar de vaste jaarlijkse nominale rente zoals bepaald in de
Leningsovereenkomst.

' Derde Partij ' verwijst naar elke natuurlijke persoon, juridische entiteit of autoriteit
anders dan de Partijen.
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' Gebruiker ' verwijst naar een bezoeker die zich heeft geregistreerd op de Site,
een Profiel heeft aangemaakt en de GO heeft geaccepteerd.

' Bezoeker ' verwijst naar elke persoon die naar de Site gaat en deze bezoekt om
de op de Site gepubliceerde inhoud en informatie te raadplegen,
zonder daar geregistreerd te zijn of voordat hij zich als Gebruiker op
de Site registreert.

ARTICLE 2 – INTERPRETATIE

2.1. Tenzij anders aangegeven, moet elke verwijzing in de GO naar een 'artikel', een 'subartikel'
worden beschouwd als een verwijzing naar een artikel of een subartikel van de AV.

2.2. De titels en ondertitels van de OG zijn uitsluitend bedoeld voor het leesgemak. Ze zullen op
geen enkele manier de reikwijdte, betekenis of interpretatie ervan beïnvloeden of beperken.

2.3. Afhankelijk van de context verwijzen de in artikel 1 genoemde termen in het enkelvoud ook
naar het meervoud en vice versa.

2.4. De bijlagen bij de GO maken er integraal deel van uit en elke verwijzing naar de GO impliceert een
verwijzing naar hun bijlagen en vice versa.

2.5. De termijnen waarnaar in de GO wordt verwezen, worden berekend van middernacht tot
middernacht. Ze worden berekend vanaf de dag na de dag van de handeling of gebeurtenis
die er aanleiding toe geeft. De vervaldatum is inbegrepen in de termijn. Wanneer de
vervaldatum een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag in België is, wordt deze
uitgesteld tot de volgende werkdag, tenzij anders bepaald in de GO. Alle termijnen worden
berekend in kalenderdagen, tenzij anders bepaald in de GO. De termijnen die zijn vastgesteld
in maanden of jaren worden berekend van datum tot dag vóór datum.

2.6. Wanneer een Partij een ' inspanningsverbintenis ' onderschrijft, impliceert deze verplichting
niet het behalen van een bepaald resultaat, maar vereist deze dat de Partij niettemin blijk
geeft van toewijding, aandacht, zorg en extra bekwaamheid die van een vakdeskundige
worden verwacht om het vermeld vastgestelde resultaat te bereiken.

ARTICLE 3 – DOEL VAN DE GO

3.1. De GO bepaalt de voorwaarden die van toepassing zijn op toegang tot de Diensten en op
toegang tot, bezoek aan en gebruik van de Site, zowel door Bezoekers als door Gebruikers,
en beschrijft in deze context gedeeltelijk de rol en verplichtingen van Bezoekers en
Gebruikers.
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3.2. Door de GO te aanvaarden, erkent de Gebruiker uitdrukkelijk deze te hebben ontvangen,
daadwerkelijk te hebben gelezen en volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden. Als de
gebruiker niet akkoord gaat met de gepresenteerde algemene voorwaarden of deze niet
wenst na te leven, zal hij geen gebruik kunnen maken van de Diensten die door de
Onderneming worden aangeboden noch de Site als gebruiker kunnen gebruiken.

3.3. De GO is van toepassing (i) op de Bezoeker, vanaf zijn toegang tot de Site en totdat hij de
Site verlaat en (ii) voor de Gebruiker, vanaf het aanmaken van zijn Profiel tot de verwijdering
ervan.

3.4. Elke nieuwe versie, update, wijziging, herziening, toevoeging of intrekking van de
functionaliteiten van de Site en/of de Diensten is onderworpen aan de GO.

3.5. De Gebruiker wordt erop gewezen dat de Onderneming zich het recht voorbehoudt om naar
eigen goeddunken te allen tijde de GO geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te
voegen of te verwijderen.

De Gebruiker wordt op de hoogte gebracht van elke wijziging, herziening, update, toevoeging
of intrekking van de volledige of een deel van de GO, hetzij door een e-mail te sturen naar het
e-mailadres waarnaar de Gebruiker verwijst op zijn Profiel, of door een gerelateerd bericht op
de Site te plaatsen.

Elke versie van de GO treedt in werking op de datum waarop deze online op de Site wordt
geplaatst en blijft geldig tot de volgende wijziging of update van de GO. De Gebruiker erkent
uitdrukkelijk dat het gebruik van de Site na een wijziging van de CO de aanvaarding van deze
laatste inhoudt.

3.6. De Gebruiker erkent dat de toegang tot, het bezoek aan en het gebruik van de Site mogelijk
software of diensten van derden vereist en/of bevat, waarop de licentieovereenkomsten of
algemene gebruiksvoorwaarden van de derden die eigenaar zijn of daarvoor verantwoordelijk
zijn van toepassing zijn. Indien en voor zover de Onderneming deze software of diensten aan
de Gebruiker ter beschikking stelt, gelden voornoemde licentieovereenkomsten en of
algemene gebruiksvoorwaarden van Derden ook ten aanzien van deze software of diensten
van derden door de GO te vervangen met betrekking tot het bovenstaande.

Voor zover de Gebruiker een (licentie)overeenkomst is aangegaan met deze Derden, zal deze
overeenkomst gelden tussen deze genoemde Derden en de Gebruiker, zonder enige
aansprakelijkheid van de Onderneming of zonder enige verplichting van de Vennootschap in
dit opzicht. De Gebruiker aanvaardt de betreffende algemene gebruiksvoorwaarden en,
indien van toepassing, de licentieovereenkomst van voornoemde Derden.

ARTICLE 4 – VERKLARINGEN EN GARANTIES
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4.1. In het algemeen verklaart en garandeert de Bezoeker of Gebruiker dat noch zijn toegang tot
de Diensten, noch zijn toegang, bezoek aan en gebruik van de Site in strijd zijn met enige
geldende wet of regelgevende bepaling.

4.2. Door zijn toegang tot de Diensten en door toegang te krijgen tot, een bezoek te brengen aan
en het gebruik van de Sites, wordt de Bezoeker of Gebruiker geacht de leeftijd van 18 jaar te
hebben bereikt en volledige rechtsbevoegdheid te genieten.

4.3. Als de Bezoeker of Gebruiker de Site bezoekt en/of gebruikt namens een Derde, een bedrijf,
een organisatie, een overheid of een andere rechtspersoon, verklaart en garandeert hij dat
"hij bevoegd is om op deze manier te handelen en de capaciteit heeft om namens deze
derde, dit bedrijf, deze organisatie, deze overheid of deze andere rechtspersoon in te
stemmen met elke rechtshandeling, inclusief elke beschikkingshandeling, en dat hij over alle
rechten, machtigingen en bevoegdheden beschikt die nodig zijn voor (in het bijzonder):

(i) het aanvaarden van de GO namens deze derde partij, het bedrijf, de organisatie,
een overheid of enige andere rechtspersoon in wiens naam hij toegang heeft tot
de diensten en naar de Site gaat, deze bezoekt en/of gebruikt;

(ii) het eventueel aanvaarden en sluiten van een Dienstverleningscontract
of Leningsovereenkomst namens deze Derde, het bedrijf, de organisatie, een
overheid of enige andere rechtspersoon namens wie hij handelt;

(iii) het aanmaken van een profiel volgens de hieronder gedefinieerde methoden.

4.4. De Bezoeker of Gebruiker zal ervoor zorgen dat alle Gegevens juist, volledig en up-to-date
zijn en geen enkel element van misleidende aard bevatten.

4.5. De Bezoeker of Gebruiker zal te allen tijde zorgen voor de juistheid van de Gegevens en,
indien nodig, de Gegevens zo snel mogelijk aanpassen.

4.6. De Onderneming baseert zich op de Gegevens, tenzij deze weet of reden heeft om aan te
nemen dat de gegevens onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn.

4.7. De Onderneming voert de nodige verificatie en rectificatie van de Gegevens uit in geval van
twijfel over de juistheid en/of volledigheid van deze Gegevens, met name in het geval van
tegenstrijdigheid tussen sommige van deze Gegevens.

4.8. De Gebruiker verklaart en garandeert dat de Gegevens geldig kunnen worden overgedragen
aan de Onderneming en/of een door hem aangewezen Derde en eventueel op de Site
verschijnen.

4.9. De Gebruiker vrijwaart de Onderneming tegen alle aanspraken door een persoon, inclusief
andere Gebruikers, Bezoekers en of Derden met betrekking tot de reproductie, publicatie,
hosting en verspreiding van de gegevens.
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4.10. De Gebruiker verklaart en erkent dat hij als enige verantwoordelijk is voor de inhoud van de
berichten die hij op de Site plaatst, ongeacht hun formaat (tekst, beeld, geluid) en hun
karakter (openbaar of privé).

ARTICLE 5 – DIENSTVERLENING

5.1. Diensten geleverd door de Onderneming

De Onderneming biedt alternatieve financieringsdiensten aan in de zin van artikel 4, 1° en 2°
van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van
crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën (hierna de ' Wet op
crowdfunding '), als een buitenlandse vennootschap die valt onder een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte en dat via de Site alternatieve financieringsdiensten aanbiedt
op Belgisch grondgebied, zowel ten voordele van Uitgevende Instellingen-Ondernemers als
van Investeerders (de ' Diensten ').

In deze context is de Onderneming erkend als buitenlandse vennootschap die behoort tot
een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, die alternatieve financieringsdiensten
aanbiedt op Belgisch grondgebied en geregistreerd is op de ad hoc -lijst van de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), met hoofdzetel te 1000 BRUSSEL,
Congresstraat 12 (www.fsma.be).

5.2. Diensten die niet door de Onderneming worden geleverd

5.2.1. De Onderneming verleent geen enkele beleggingsdienst en oefent geen beleggingsactiviteit
uit in de zin van artikel 2, 1° en 2°, van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

5.2.2. De Onderneming ontvangt, verzendt of voert geen orders uit met betrekking tot financiële
instrumenten in de zin van artikel 2, 1°, 1) van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op
de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (zoals gedefinieerd door
artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector
en de financiële diensten).

5.2.3. Evenzo oefent de Onderneming geen activiteiten uit op het gebied van beleggingsadvies en
doet deze geen gepersonaliseerde aanbevelingen in de zin van artikel 2, 9° en 10° van de wet
van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en
betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies.

5.2.4. De Onderneming oefent geen activiteit uit op het gebied van portefeuillebeheer of plaatsing
van financiële instrumenten in de zin van artikel 2, 1°, 7. en 8° van de wet van 25 oktober
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2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut
van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

5.2.5. De Onderneming verleent geen enkele beleggingsdienst en oefent geen beleggingsactiviteit
uit in de zin van artikel 2, 1° en 2°, van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

5.2.6. De Onderneming treedt niet op als financiële tussenpersoon noch als gekwalificeerde
tussenpersoon in de zin van artikel 2, 9° en 10 ° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende
het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

5.2.7. De Onderneming treedt niet op als tussenpersoon in bankdiensten en investeringsdiensten in
de zin van artikel 4, 2° van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

5.2.8. De Vennootschap biedt geen enkele betalingsdienst aan in de zin van artikel I.9, 2 ° van het
Wetboek van economisch recht en treedt niet op als betalingsdienstaanbieder in de zin van
artikel 5 van de wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de
betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, of als agent van een
betalingsinstelling of instelling voor elektronisch geld in de zin van de artikelen 71 tot 74 en
190 van dezelfde wet.

5.3. Het is de Onderneming verboden om bijdragen aan te houden en om mandaten of
volmachten te hebben voor beleggersportefeuilles, portefeuilles van Uitgevende
Instelling-Ondernemer, Investeerdersrekeningen en rekeningen van Uitgevende
Instelling-Ondernemer.

De Onderneming mag in geen geval de Bijdragen aanhouden of mandaten of volmachten
hebben met betrekking tot de Beleggersportefeuilles, de Portefeuilles van een Uitgevende
Instelling-Ondernemer, de Beleggersrekeningen en de rekeningen van een Uitgevende
Instelling-Ondernemer, overeenkomstig artikel 17 van de crowdfundingwet.

ARTICLE 6 – VOORAFGAANDE KENNISGEVING

6.1. De Fondsenwervingen zijn openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten in de zin van
de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de
toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde mark
(hierna de ' Prospectuswet ').

6.2. Behalve wanneer het Totale Financieringsbedrag groter is dan € 5.000.000,00 (vijf miljoen
euro), berekend over een periode van twaalf (12) maanden, zijn de Uitgevende
Instellingen-Ondernemers vrijgesteld van de verplichting om voorafgaand aan de
Fondsenwerving een prospectus te publiceren in overeenstemming met artikel 7 van de
prospectuswet.
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Bij gebrek aan een prospectus voert de FSMA geen voorafgaande controle uit van de
informatie die op de Site wordt verstrekt met betrekking tot Uitgevende
Instellingen-Ondernemers, Projecten en georganiseerde Fondsenwervingen.

6.3. De Uitgevende Instellingen-Ondernemers moeten voorafgaand aan de Fondsenwerving een
informatieve kennisgeving publiceren in het kader van Fondsenwervingen met een Totaal
Financieringsbedrag van minder dan of gelijk aan € 5.000.000,00 (vijf miljoen euro),
berekend over een periode van twaalf (12) maanden, in overeenstemming met Artikelen 10
en 11 van de Prospectuswet. Er mag echter geen informatienota worden gepubliceerd als
het Totale Financieringsbedrag minder is dan of gelijk is aan € 5.000.000,00 (vijf miljoen
euro), berekend over een periode van twaalf (12) maanden, op voorwaarde dat

(i) een Kredietverstrekker geen Lening mag verstrekken met een waarde hoger dan
€ 5.000,00 (vijfduizend euro), en

(ii) alle documenten met betrekking tot de Fondsenwerving het Totale
Financieringsbedrag en het maximale bedrag per bovengenoemde Lening
vermelden.

De FSMA controleert de informatie in een dergelijke informatienota niet vooraf.

6.4. Het prospectus of de informatieve nota waarnaar in dit artikel wordt verwezen, zal door de
Onderneming worden opgesteld in overeenstemming met de Prospectuswet.

ARTICLE 7 – RISICO'S DIE INHERENT ZIJN AAN ELKE FONDSENWERVING

7.1. Deelname aan een Fondsenwerving houdt voor de Kredietverstrekker een deel van het risico
in wat betreft de volledige terugbetaling van het Geleende Bedrag en de betaling van de
Rente, aangezien deze volledige terugbetaling en deze betaling door de Kredietnemer
afhangt van de solvabiliteit van de Kredietnemer gedurende de periode die nodig is voor de
betaling van de maandelijkse termijnen.

De Kredietverstrekker loopt inderdaad het risico het gehele of een deel van het Geleende
Bedrag of de Rente niet terug te krijgen in geval van wanbetaling door de Kredietnemer,
waaraan de Onderneming noodzakelijkerwijs vreemd is.

7.2. Elke Bijdrage impliceert ook een zekere blokkering van het Geleende Bedrag, aangezien de
Kredietverstrekker zal moeten wachten tot het einde van de Lening om de volledige
terugbetaling van het geleende bedrag en de betaling van de rente te ontvangen, met
uitzondering van de mogelijkheid voor de Kredietverstrekker om zijn schuld over te dragen
aan een Derde door middel van een overdracht van schuldvordering. In dit verband erkent de
Kredietverstrekker zich bewust te zijn van de illiquiditeit van zijn schuld ten opzichte van de
Uitgevende Instelling-Ondernemer aan het einde van de Leningsovereenkomst.
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7.3. De rentebetaling door de Kredietnemer is niet onderworpen aan enige garantie en/of
verzekering namens de Onderneming, tenzij anders bepaald in de Leningsovereenkomst.

7.4. Door de GO te aanvaarden, verklaart de Investeerder naar behoren op de hoogte te zijn van
de risico's die inherent zijn aan een Fondsenwerving en deze met volledige kennis van zaken
te aanvaarden.

7.5. Het organiseren van een Fondsenwerving brengt voor de Kredietnemer een deel van het
risico met zich mee wat betreft de volledige terugbetaling van het Geleende Bedrag en de
Rentebetaling, aangezien deze volledige terugbetaling door de Kredietnemer min of meer
belangrijke gevolgen heeft voor zijn solvabiliteit, in het bijzonder in geval van wanbetaling.

Door de GO te aanvaarden, verklaart de Uitgevende Instelling-Ondernemer naar behoren op
de hoogte te zijn van de risico's die inherent zijn aan een fondsenwerving (in het bijzonder
van buitensporige schulden) en deze te aanvaarden met kennis van zaken.

7.6. Voor zover de Onderneming op de hoogte is, zijn de Bijdragen onder de vorm van Leningen
of Donaties niet gedekt door enig garantiefonds of andere compensatiemechanismen
voorzien door de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op
kredietinstellingen en de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een
beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de
beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten of door enige andere
wetgeving.

ARTICLE 8 – GESCHIKTHEID

8.1. Voorafgaand aan het verlenen van de Diensten aan de kandidaat-Investeerder verzamelt de
Onderneming Gegevens met betrekking tot de kennis van en ervaring met investeringen,
alternatieve financiering en investeringsinstrumenten van de kandidaat-Investeerder. De
Onderneming doet dit via een vragenlijst die door de kandidaat-Investeerder moet worden
ingevuld, wanneer deze voor de eerste keer een Lening verstrekt, zodat de
kandidaat-Investeerder kan bepalen of de Leningen die via de Site kunnen worden verstrekt,
voor hem geschikt zijn.

8.2. Als de Onderneming op basis van de onder Artikel 8.1. verzamelde Gegevens van mening is
dat de Leningen die via de Site kunnen worden verstrekt niet geschikt zijn voor de
kandidaat-Investeerder, zal de Onderneming de kandidaat-Investeerder hiervan op de hoogte
stellen.

8.3. Indien de kandidaat-Investeerder ervoor kiest om de in artikel 8.1. vermelde Gegevens niet te
verstrekken of als de op grond van artikel 8.1. verzamelde gegevens onvoldoende zijn, zal de
kandidaat-Investeerder geen lening kunnen verstrekken.

ARTICLE 9 – SITE
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9.1. De website www.miimosa.com (de ' Site ') is eigendom van en wordt beheerd door de
Onderneming.

9.2. Het bezoeken en gebruiken van de Site als Bezoeker of Investeerder is gratis. Toegang tot de
Diensten en gebruik van de Site als Uitgevende Instelling-Ondernemer resulteert in een
vergoeding voor de Onderneming in overeenstemming met artikel 15 en het
Dienstverleningscontract.

9.3. Het doel van de Site is om enerzijds bedrijven te verbinden die willen lenen (via Leningen) of
(via Donaties) geld willen ontvangen om projecten te financieren die verband houden met
hun professionele activiteit (de ' Uitgevende Instellingen-Ondernemers ') en anderzijds
mensen die hen Leningen willen verstrekken of Donaties doen (de ' Investeerders ').

9.4. De Site maakt het volgende mogelijk :

▪ de openbare presentatie van projecten door Uitgevende Instellingen-Ondernemers ;
▪ Investeerders de projecten laten ontdekken ; en
▪ het met elkaar in contact brengen van Uitgevende Instellingen-Ondernemers en

Investeerders via de Site om hun interacties te vergemakkelijken en de financiering
van projecten te bevorderen door middel van Leningen of Donaties die door
Investeerders aan Uitgevende Instellingen-Ondernemers worden verstrekt.

De projecten die in dit artikel worden besproken, zijn noodzakelijkerwijs gekoppeld aan de
sectoren landbouw, voeding, agrifood en/of hernieuwbare energie in de landbouw.

9.5. De Bezoeker en de Gebruiker erkennen dat alle informatie met betrekking tot de Site, met
uitzondering van de inhoud van de Site die door de Gebruikers zelf wordt gegenereerd, het
exclusieve eigendom is van de Onderneming, die de enige houder is van de rechten met
betrekking tot de Site en die zorgt voor de bijwerking en het onderhoud ervan, tenzij anders
vermeld.

ARTICLE 10 – REGISTRATIE OP DE SITE

10.1. De toegang tot de startpagina van de Site en tot een deel van de inhoud ervan is gratis. De
meeste pagina's van de site zijn echter gereserveerd voor Gebruikers.

Toegang tot de Diensten en toegang tot en gebruik van de volledige Site door elke Gebruiker
zijn onderworpen aan registratie op de Site.

10.2. De Bezoeker kan zich registreren op de Site en dus Gebruiker worden door alle verplichte
velden in te vullen die verschijnen op het registratieformulier dat beschikbaar is op de Site.
Natuurlijke of rechtspersonen of enige andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
rechtspersoon komen in aanmerking als Gebruikers van de Site. Geschiktheid voor de Site
betekent niet dat de Gebruiker een Fondsenwerving kan organiseren of eraan kan
deelnemen.
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10.3. Alvorens zijn registratie op de Site te valideren, zal de Bezoeker die zich op de Site wil
registreren, worden uitgenodigd om te bevestigen dat hij de GO heeft ontvangen, deze
daadwerkelijk heeft gelezen en zonder voorbehoud aanvaardt.

10.4. Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt de Gebruiker over een
gebruikersnaam, een login (zijn e-mailadres) en een wachtwoord (hierna de
' Identificatiegegevens '), die strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn en niet mogen worden
meegedeeld of gedeeld met een andere bezoeker of gebruiker of een derde partij. De
Identificatiegegevens maken de verbinding van de gebruiker met zijn profiel mogelijk.

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de
Identificatiegegevens. In het geval de Gebruiker kennis krijgt van toegang door een andere
Bezoeker of Gebruiker of een Derde tot zijn Profiel, zal deze de Onderneming onmiddellijk per
e-mail op de hoogte brengen op het e-mailadres bonjour@miimosa.com of per
aangetekende brief met bevestiging van ontvangst gericht aan: Groupe MiiMOSA, 93108
Montreuil Cedex (Frankrijk), Avenue du Président Wilson 95, CS 5003.

In geval van verspreiding of gebruik door de Gebruiker van een of meer van zijn
Identificatiegegevens op een manier die in strijd is met hun bestemming(en), staat het de
Onderneming vrij om deze Gebruiker de toegang tot zijn profiel te ontzeggen. De Gebruiker is
als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze Identificatiegegevens  door een andere
Bezoeker of Gebruiker of een Derde en eveneens voor acties of verklaringen gedaan via zijn
Profiel als Gebruiker, al dan niet frauduleus. De Gebruiker vrijwaart de Onderneming tegen
alle verzoeken en acties in dit verband.

10.5. De Gebruiker verbindt zich ertoe de identiteit van een andere Bezoeker of Gebruiker of van
een Derde niet toe te eigenen en zich niet als Gebruiker te registreren door gebruik te maken
van valse gegevens, of deze nu puur denkbeeldig zijn of behoren tot of verwijzen naar een
andere Bezoeker of Gebruiker of een Derde partij.

10.6. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Identificatiegegevens van een andere Gebruiker waarvan
hij op enig moment kennis heeft genomen, niet te gebruiken.

ARTICLE 11 – PROFIEL

11.1. Bij registratie op de site krijgt de Gebruiker een eigen elektronisch profiel (het ' Profiel '), dat
overeenkomt met het account en de persoonlijke ruimte die specifiek is voor deze Gebruiker
en toegankelijk is via een verbinding met de site. Het Profiel bevat in het bijzonder de
gegevens van deze Gebruiker en de kenmerken van de door en/of aan deze Gebruiker
aangeboden Projecten en stelt hem in staat één (of meerdere) Fondsenwerving(en) te
organiseren en/of deel te nemen aan één (of meerdere) Fondsenwerving(en).

11.2. Voorafgaand aan de organisatie van een Fondsenwerving en/of deelname aan een
Fondsenwerving en om het profiel af te ronden, krijgt de Gebruiker een uitnodiging van de
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Site om het Profiel in te vullen door de Gegevens en bewijsstukken te verstrekken, zodat de
Onderneming de identiteit van de Gebruiker kan identificeren en verifiëren door hem met
zekerheid te onderscheiden van elk ander, in overeenstemming met artikel 26 van de wet van
18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de ' Wet WG/FT '). Als de
Gebruiker de Gegevens niet verstrekt, kan hij geen Fondsenwerving organiseren of eraan
deelnemen, met dien verstande dat de Gebruiker die een Donatie wil doen voor een
totaalbedrag van minder dan of gelijk aan duizend euro (€ 1000,00) de in dit artikel vermelde
gegevens en bewijsstukken niet moet meedelen om deze Donatie te doen, tenzij hij afziet
van deze Donatie en de bedragen die hij zou hebben gestort in zijn elektronische portefeuille
(de ' Beleggersportefeuille ') .

11.3. De in artikel 11.2. bedoelde Gegevens en bewijsstukken zijn de volgende :

Type Gebruiker Informatie die de identificatie
van de Gebruiker mogelijk
maakt

Bewijsstukken

Natuurlijke persoon

▪ Voornaam
▪ Naam
▪ Land van woonplaats
▪ Geboortedatum
▪ Geboorteplaats
▪ Thuisadres
▪ Nationaliteit
▪ Beroep (optioneel)
▪ E-mailadres

▪ Geldige identiteitskaart
of geldig paspoort

Rechtspersoon

▪ Bedrijfsnaam
▪ Maatschappelijke zetel
▪ Lijst van bestuurders

(namen, voornamen,
geboorteplaats en -data)

▪ Bepalingen betreffende
de bevoegdheid om de
rechtspersoon te binden

▪ Algemeen e-mailadres

▪ Identiteitsbewijs
▪ Statuten
▪ Een uittreksel van de

ECB van minder dan
drie (3) maanden oud

▪ Verklaring van
uiteindelijk
gerechtigden

Trust, fiducie,
soortgelijke
juridische regeling

▪ Benaming
▪ Lijst van trustees of

fiduciaires,
constituerenden en/of
protectors (namen,

▪ Identiteitsbewijs
▪ Statuten
▪ Verklaring van

uiteindelijk
gerechtigden

Versie bijgewerkt op 2021/06/14 Pagina 21



voornamen,
geboorteplaatsen en
-data)

▪ Bepalingen die de
bevoegdheid regelen om
de trust, fiducie of
soortgelijke juridische
constructie te binden

Natuurlijke personen
in hun hoedanigheid
van uiteindelijke
begunstigden van
een stichting, een
(internationale)
vereniging zonder
winstoogmerk, een
fiducie of een trust,
of een vergelijkbare
juridische structuur,
die haar
begunstigden
aanduidt op basis
van hun specifieke
kenmerken of het
behoren tot een
specifieke categorie
behoren

▪ Informatie over de
kenmerken of categorie
in kwestie om de
natuurlijke personen te
identificeren die
daadwerkelijk
begunstigden zijn
wanneer zij hun
verworven rechten
uitoefenen of wanneer
uitkeringen worden
betaald

▪ Identiteitsbewijs
▪ Statuten
▪ Verklaring van

uiteindelijk
gerechtigden

Informatie die de identificatie
van de Gebruiker mogelijk
maakt

Bewijsstukken

Gemachtigde

▪ Voornaam
▪ Naam
▪ Land van woonplaats
▪ Geboortedatum
▪ Geboorteplaats
▪ Nationaliteit
▪ Thuisadres
▪ Beroep
▪ E-mailadres

▪ Geldige identiteitskaart
of geldig paspoort

▪ Bewijs van
bevoegdheid tot
vertegenwoordiging
(lastgevingsovereenko
mst)
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11.4. De Gebruiker geeft zijn toestemming voor de opslag van de in artikel 11.2 vermelde
Gegevens en bewijsstukken. De Gebruiker geeft zijn toestemming voor de ontvangst van de
Gegevens en bewijsstukken op het e-mailadres waarnaar hij verwijst op zijn Profiel.

11.5. Na het verstrekken van de in artikel 11.2 vermelde Gegevens en bewijsstukken kan de
kandidaat-Investeerder bijdragen leveren in de vorm van Leningen en/of Donaties uit
de Beleggersportefeuille, en aldus een Investeerder worden met het oog op de financiering
van één of meer projecten voorgesteld door de Uitgevende Instellingen-Ondernemers op de
Site.

11.6. Na het verstrekken van de in artikel 11.2 vermelde Gegevens en bewijsstukken kan de
Uitgevende Instelling-Ondernemer een Fondsenwerving aanvragen behoudens toestemming
van de Onderneming en in overeenstemming met Artikel 13 en het Dienstverleningscontract.

11.7. De Gebruiker blijft te allen tijde vrij om zijn Gegevens te wijzigen of te verwijderen, onder
voorbehoud van het bewaren van de Gegevens die nodig zijn voor het toezicht op de
Fondsenwervingen waaraan deze laatste heeft deelgenomen als Gebruiker.

ARTICLE 12 – TOEGANG, BEZOEK EN GEBRUIK VAN DE SITE EN TOEGANG TOT DIENSTEN

12.1. De apparatuur en accessoires (computers, software, elektronische communicatiemiddelen,
enz.) die toegang geven tot de Site en de Diensten vallen uitsluitend onder de
verantwoordelijkheid van de Bezoeker en/of Gebruiker, evenals de elektronische
communicatiekosten die worden gemaakt als gevolg van hun toegang, bezoek en gebruik.

12.2. Door de GO te aanvaarden, verklaren en garanderen de Bezoeker en/of Gebruiker dat zij
volledig op de hoogte zijn van de kenmerken en beperkingen van internet en van
elektronische communicatiemiddelen.

12.3. De Onderneming verleent de Gebruiker, die dit aanvaardt, gedurende de geldigheidsduur van
de GO het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om toegang te krijgen tot en gebruik te
maken van de Site, met als enig doel de diensten te ontvangen van het Leningscontract
en/of de Dienstverleningsovereenkomst, tenzij anders bepaald in de GO.

12.4. De levering van diensten door de Onderneming is afhankelijk van de voorafgaande
aanvaarding van de GO door de Gebruiker.

12.5. Bij toegang tot, bezoek aan en gebruik van de Site en toegang tot de Diensten verbindt de
Gebruiker zich ertoe de volgende verplichtingen na te leven:

(i) de Gebruiker respecteert de geldende wet- en regelgeving ;
(ii) de Gebruiker zal de Site niet op een illegale manier of in strijd met de GO

gebruiken of anderen hiertoe aanmoedigen;
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(iii) de Gebruiker zal geen inhoud plaatsen of actie ondernemen tegen de
Onderneming die de rechten, inclusief de Intellectuele Eigendomsrechten, van
een andere persoon schendt of die de wet schendt;

(iv) de Gebruiker zal geen gedrag vertonen met betrekking tot de Site dat schadelijk
of beledigend zou kunnen zijn of de belangen van de Onderneming zou kunnen
schaden ;

(v) de Gebruiker zal geen enkele toezegging doen namens een Derde Partij ;
(vi) de Gebruiker zal de Site niet in licentie geven, verkopen, verhuren, overdragen,

toewijzen, distribueren, personaliseren of commercieel exploiteren, behalve voor
zover toegestaan door de GO ;

(vii) de Gebruiker mag geen reverse engineering toepassen, de broncode afleiden,
werken die van de Site zijn afgeleid, geheel of gedeeltelijk wijzigen, decompileren,
demonteren of creëren;

(viii) de Gebruiker zal de Site niet gebruiken op een manier die de Site zou kunnen
beschadigen, deactiveren, overbelasten of wijzigen of die het bezoek en gebruik
van de Site door een andere partij zou kunnen verstoren;

(ix) de Gebruiker zal de site niet bezoeken om een vergelijkbare of concurrerende
website te bouwen of te promoten; en

(x) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de Site (of de
softwarecode) worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw
gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepubliceerd of verzonden, in welke
vorm of op welke manier dan ook.

12.6. Wanneer de Gebruiker naar de Site gaat, deze bezoekt, gebruikt en de Diensten opent, stemt
de Gebruiker er verder mee in geen enkele activiteit na te streven en geen inhoud te plaatsen
die materiaal is of bevat dat :

(i) oneerlijk, ontrouw of frauduleus is;
(ii) hatelijk, bedreigend of pornografisch is of kan aanzetten tot geweld;
(iii) aanstootgevend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, bedreigend of obsceen is;
(iv) is bedoeld om andere Gebruikers lastig te vallen of te intimideren of dat andere

Gebruikers lastig valt of intimideert;
(v) hun identificatiegegevens bevat of opzettelijk de identificatiegegevens van een

andere Gebruiker bevat;
(vi) gegevens en/of informatie van Derden bevat of bedoeld is om dergelijke

gegevens en/of informatie op te vragen;
(vii) schadelijke inhoud bevat, zoals malware, Trojaanse paarden of virussen, of

anderszins de toegang tot, het bezoek en/of het gebruik van de Site door een
Gebruiker verstoort;

(viii) de verzending van ongevraagde massamailings of andere soortgelijke methoden
inhoudt;

(ix) de identiteit van een andere gebruiker, persoon of entiteit toe-eigent of vals
vertegenwoordigt of frauduleus, vals, leugenachtig of bedrieglijk is;

(x) geautomatiseerde middelen gebruikt om het Project kunstmatig te promoten;
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(xi) commerciële of verkoopactiviteiten omvat, zoals advertenties, promoties,
prijsvragen, sweepstakes of piramidespelen, die niet uitdrukkelijk zijn
geautoriseerd door de Onderneming; of

(xii) in strijd is met de GO.

12.7. De in de artikelen 12.5. en 12.6. opgenomen lijsten zijn niet beperkend noch uitputtend. De
Onderneming behoudt zich het discretionaire recht voor om elke andere handeling te
beschouwen als een schending van de GO.

12.8. De Onderneming behoudt zich het recht voor om alle inhoud of informatie die de Gebruiker
op de Site publiceert te verwijderen als de Onderneming van mening is dat het de GO
schendt of als de wet het toestaat of verplicht om dit te doen.

12.9. De Onderneming behoudt zich ook het recht voor om juridische stappen te ondernemen
tegen de Gebruiker en om vergoeding te eisen voor de schade die hem is toegebracht als
gevolg van een schending van de GO en/of een fout van welke aard dan ook door de
Gebruiker.

12.10. Onverminderd artikel 12.5. is de reproductie toegestaan van de inhoud van de Site indien
deze is uitgevoerd door de Bezoeker of de Gebruiker op een scherm van één gebruiker voor
privégebruik.

12.11. Elke reproductie, distributie aan het publiek en mededeling aan het publiek van de inhoud
van de Site, uitgevoerd door de Bezoeker of de Gebruiker zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van het Bedrijf voor commerciële doeleinden, is verboden.

12.12. In overeenstemming met artikel 12.5. is het de Gebruiker verboden om de Site te gebruiken
voor commerciële doeleinden en om producten en diensten aan te bieden tegen directe of
indirecte vergoeding, buiten het kader van de Fondsenwervingen die hij organiseert of
waaraan hij deelneemt; hij onthoudt zich ervan de toegang tot de Site en tot de Diensten of
tot zijn Profiel door te verkopen of ter beschikking te stellen aan een Derde Partij en/of een
andere Gebruiker, tegen betaling of gratis; hij onthoudt zich van het publiceren van enige
reclame-, promotie- of sponsoringboodschap die een Gebruiker beloont, in welke vorm dan
ook.

12.13. Tijdens het hosten van de inhoud van de Gebruiker op de Site en binnen het strikte kader
van de functionaliteiten die het mogelijk maken om de Site toegankelijk te maken via Internet
of een ander elektronisch communicatiemiddel, machtigt de Gebruiker de Onderneming om
zijn inhoud te reproduceren/vertegenwoordigen en zo nodig het formaat of de presentatie
ervan aan te passen.

De Onderneming verwerft geen eigendomsrechten op de inhoud(en) die door de Gebruiker
op de Site wordt gepubliceerd en/of gepresenteerd.
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12.14. Zodra een Gebruiker inhoud beschikbaar stelt aan andere Gebruikers (individueel of in
groepen), erkent deze Gebruiker te aanvaarden dat deze, kosteloos en persoonlijk, het recht
hebben om de door deze Gebruiker op de Site of op de website gepresenteerde inhoud te
bekijken en te delen op elk elektronisch communicatiemedium, voor de duur van het hosten
van de inhoud van de Gebruiker op de Site.

Indien een Gebruiker een andere toepassing, in het bijzonder commerciële, wil geven aan de
inhoud van een andere Gebruiker, moet deze Gebruiker eerst de toestemming en de nodige
autorisaties verkrijgen van deze andere Gebruiker wiens inhoud hij wenst te gebruiken.

12.15. De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat, rekening houdend met de intrinsieke
kenmerken van internet en de elektronische communicatiemiddelen, zijn
Identificatiegegevens en de door hem gepresenteerde inhoud niet beschermd zijn tegen de
risico's van misbruik en/of hacking, en dat de Onderneming hiervoor niet verantwoordelijk
kan worden gesteld, behalve in geval van grove nalatigheid of vrijwillige deelname van de
Onderneming aan dergelijk misbruik en/of hacking. Het is aan de Gebruiker om, indien nodig,
alle passende en redelijke maatregelen te nemen die bedoeld zijn om zijn
Identificatiegegevens en de door hem gepresenteerde inhoud te beschermen.

12.16. De Onderneming streeft ernaar om de Site en de Diensten 24 uur per dag (24 uur per dag)
en zeven dagen per week (7 dagen per week) toegankelijk te maken.

De Onderneming kan de toegang tot de Site en/of de diensten onderbreken, in het bijzonder
omwille van onderhoud of updates.

De Gebruiker wordt erop gewezen dat de Onderneming zich het recht voorbehoudt om naar
eigen goeddunken te allen tijde de GO geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te
voegen of te verwijderen. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat het gebruik van de Site na een
update, wijziging of aanpassing van de Site de aanvaarding inhoudt van deze update,
wijziging of aanpassing.

ARTICLE 13 – PROCEDURE VAN SELECTIE EN PROJECTFINANCIERING

13.1. Selectie van de projecten

13.1.1. Kandidaat-Uitgevende Instellingen-Ondernemers worden vooraf door de Onderneming
geselecteerd, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende criteria die verband
houden met hun bestaande winstgevendheid en solvabiliteit en met hun vooruitzichten voor
toekomstige groei en ontwikkeling, zonder enige garantie of verplichting van de
Onderneming met betrekking tot hun toekomstige rentabiliteit en solvabiliteit en zonder dat
haar aansprakelijkheid in dit verband in twijfel wordt getrokken.

Bij deze gelegenheid onderzoekt de Onderneming de rentabiliteit en de solvabiliteit van de
kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer, wiens jaaromzet in elk geval meer dan €
50.000,00 moet zijn, aan de hand van de volgende documenten en informatie :
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(i) de statuten van de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer ;
(ii) een beschrijving van de activiteiten van de kandidaat-Uitgevende

Instelling-Ondernemer en van het project, met name vergezeld van voorlopige
informatie over deze activiteiten ;

(iii) de laatste belastingaangifte van de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer ;
(iv) de laatste interne beoordeling van kandidaat-uitgever-ondernemer ;
(v) een businessplan voor het project waarin het zelffinancieringsgedeelte wordt

vermeld, evenals de aard en het bedrag van elke andere banklening of andere, het
bestaan van overheidssteun, subsidies, hulp enz. ;

(vi) een beschrijving van de risico's eigen aan de activiteiten en het project van de
kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer ;

(vii) een beschrijving van de door de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer te
verkrijgen autorisaties, vergunningen, etc.;

(viii) een beschrijving van de marktpositie van de kandidaat-Uitgevende
Instelling-Ondernemer ;

(ix) een schuldenlijst ;
(x) een beschrijving van de eventuele bedragen die door de kandidaat-Uitgevende

Instelling-Ondernemer zijn geïnd in het kader van een eerdere Fondsenwerving via
een alternatief financieringsplatform ;

(xi) een organogram van het bestuursorgaan en de aandeelhouders van de
kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer en een uittreksel uit het register van
uiteindelijk gerechtigden (' UBO-register ');

(xii) informatie over het participatieniveau waartoe de bestuurders en/of
aandeelhouders van de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer zich in het
kader van het project hebben verbonden;

(xiii) een kopie van de verslagen van de bestuursorganen van de kandidaat-Uitgevende
Instelling-Ondernemer, ter attentie van de algemene vergadering van de
kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer, alsook, indien van toepassing, een
kopie van de rapport(en) van de statutaire auditor, ingediend tijdens het laatste
boekjaar en het lopende boekjaar ;

(xiv) de jaarrekening neergelegd door de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer
bij de Nationale Bank van België (BNB) ; en

(xv) eventueel het Centraal Register van kennisgevingen van beslaglegging, delegatie,
overdracht, collectieve schuldenregeling en protesten met betrekking tot de
kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer.

13.1.2. Voorafgaand aan de publicatie van het beoogde project door de kandidaat-Uitgevende
Instelling-Ondernemer op de Site, voert de Onderneming een audit uit van het project en de
capaciteiten van de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer om het tot een goed einde
te brengen, en zorgt ervoor dat de door de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer
verstrekte documenten en informatie correct, duidelijk, niet misleidend en up-to-date zijn.

De Onderneming verstrekt de lijst van documenten en bewijsmateriaal waarmee de
Onderneming in staat is het project te controleren, evenals de capaciteiten van de

Versie bijgewerkt op 2021/06/14 Pagina 27



kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer om het tot een goed einde te brengen; de
Onderneming kan vervolgens ook alle documenten en informatie opvragen die ze nog nodig
acht voor de controle ervan.

De kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer verbindt zich er onherroepelijk toe om aan
de Onderneming alle gevraagde documenten en informatie mee te delen, en verklaart dat de
informatie en documenten die aan de Onderneming worden voorgelegd als onderdeel van de
audit oprecht zijn en nauwkeurig hun financiële situatie en capaciteiten weerspiegelen. Elk
door de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer verstrekt onjuist document en onjuiste
informatie of die de Onderneming kan misleiden, valt onder de verantwoordelijkheid van de
kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer.

13.1.3. Na ontvangst van alle documenten en informatie verstrekt door de kandidaat-Uitgevende
Instelling-Ondernemer in overeenstemming met artikel 13.1.1. en 13.1.2., controleert de
Onderneming het project met inachtneming van met name de volgende selectiecriteria :

(i) de overeenstemming van het project met de sectoren landbouw, voeding,
agrifood en hernieuwbare landbouwenergie;

(ii) de technische levensvatbaarheid van het project;
(iii) de economische levensvatbaarheid van het project;
(iv) de haalbaarheid van de Fondsenwerving met betrekking tot de procedures voor

de preventie en het bestrijden van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme die door de Onderneming zijn aangenomen.

13.1.4.Op het einde van de audit van het project en in overeenstemming met artikel 13.1.3. beslist
de Onderneming om het project al dan niet op de Site te publiceren.

De beslissing van de Onderneming is niet noodzakelijk gemotiveerd en is niet vatbaar voor
enig beroep.

13.1.5.Als de Onderneming besluit dat het door de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer
voorgestelde project op de Site kan worden gepubliceerd en dat de Bijdragen moeten
gebeuren in de vorm van Leningen, stuurt de Onderneming via e-mail het
Dienstverleningscontract (met het Alternatief Financieringsaanbod in bijlage) naar de
Kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer, gebruik makend van het e-mailadres waarnaar
de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer op zijn Profiel verwijst.

13.1.6. Indien het project niet voldoet aan de in artikel 13.1.3. uiteengezette selectiecriteria, brengt
de Onderneming de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer er door middel van een
schriftelijke kennisgeving gericht aan de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer in
overeenstemming met artikel 27 van op de hoogte dat het project niet op zijn Site
gepubliceerd kan worden. In dat geval brengt de Onderneming geen aanvraagkosten in
rekening van de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer.
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13.2. Aanvaarding van het alternatieve financieringsaanbod door de Uitgevende
Instelling-Ondernemer

13.2.1. Het project dat door de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer wordt voorgesteld, zal
alleen op de Site worden gepubliceerd als de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer
het Dienstverleningscontract ondertekent dat hem door de Onderneming werd gestuurd in
overeenstemming met artikel 13.1.5.

13.2.2. Het Aanbod voor alternatieve financiering blijft geldig gedurende een periode van vijftien (15)
Werkdagen vanaf de verzending van het Dienstverleningscontract aan de
kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer.

13.2.3. De kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer aanvaardt het Alternatief
Financieringsaanbod door ondertekening van het Dienstverleningscontract, dat hij
vervolgens terugstuurt naar de Onderneming.

13.2.4. Elke wijziging van het Alternatief Financieringsaanbod door de kandidaat-Uitgevende
Instelling-Ondernemer moet uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard door de Onderneming
om te worden gevalideerd en om het onderwerp te zijn van een gewijzigd alternatief
financieringsaanbod.

13.2.5. Bij gebrek aan een antwoord van de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer of bij
gebrek aan verzending van het Dienstverleningscontract ondertekend binnen de termijn
voorzien in artikel 13.2.2., vervalt het Alternatief Financieringsaanbod.

13.2.6. Na ontvangst van het Dienstverleningscontract, naar behoren ondertekend door de
kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer in overeenstemming met Artikel 13.2.3.,
bezorgt de Onderneming aan de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer (nu Uitgevende
Instelling-Ondernemer) alle documenten met betrekking tot de Fondsenwerving (inclusief de
Algemene Presentatie en de Gedetailleerde Presentatie), die de Uitgevende
Instelling-Ondernemer goedkeurt en de Leningsovereenkomst die de Uitgevende
Instelling-Ondernemer ondertekent voorafgaand aan de opening van de Fondsenwerving.

13.3. Toestemming voor een Bijdrage door de Investeerder

13.3.1. De Investeerder selecteert de Uitgevende Instelling-Ondernemer van zijn keuze en geeft op
de Site het bedrag aan van de Bijdrage die hij wenst toe te kennen. De voorwaarden van de
Lening (rentevoet, looptijd, Vervaldata en terugbetalingsvoorwaarden, Tegenprestatie) of van
de Donatie (eventuele Tegenprestatie, voorwaarden en looptijd van de eventuele
Tegenprestatie) worden vermeld in de Gedetailleerde Presentatie en in de
Leningsovereenkomst.

13.3.2. In elk geval zal de Investeerder zijn eigen analyse uitvoeren van zijn draagkracht, van de
winstgevendheid en solvabiliteit van de Uitgevende Instelling-Ondernemer en van de
levensvatbaarheid van het Project en van de wenselijkheid of anderszins om deel te nemen
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aan de Fondsenwerving, in het licht van de gegevens die zijn verzonden door de
Onderneming en de Gedetailleerde Presentatie en Gegevens met betrekking tot het Project
en documenten die daarin toegankelijk zijn.

13.3.3. De Investeerder krijgt de Leningsovereenkomst te zien, hij wordt verzocht deze elektronisch
te ondertekenen en vervolgens om door te gaan met de bevestiging van zijn keuze op de
Site, wat impliceert dat de Investeerder zich ertoe verbindt de Bijdrage te leveren aan de
Uitgevende Instelling-Ondernemer.

13.3.4. De Investeerder betaalt vervolgens de Bijdrage aan de Projectportefeuille door middel van de
Elektronische Betaaloplossing uit de Beleggersportefeuille of de Beleggersrekening.

13.3.5. Zodra de Investeerder de Bijdrage heeft betaald, stuurt de Onderneming een
bevestigingsmail naar de Investeerder op het e-mailadres waarnaar de Investeerder in zijn
Profiel verwijst. De e-mail bevestigt en herhaalt de financiële voorwaarden van de Lening of
Donatie en bevat de Leningsovereenkomst als bijlage.

13.3.6. De Leningsovereenkomst of de Donatie bestaat vanaf de Bevestiging en wordt volledig
uitgevoerd door de Investeerder vanaf het moment dat hij de betaling van het Geleende
Bedrag op de Projectportefeuille heeft verricht. De datum en tijd van de Bijdrage zijn die
waarop de Investeerder de Bijdrage aan de Projectportefeuille stort.

13.3.7. Het bewijs van de Bijdrage door de Investeerder en van zijn aanvaarding van de in de
Gedetailleerde Presentatie en in de Leningsovereenkomst vermelde bepalingen en
voorwaarden van de Bijdrage zal zowel voortvloeien uit de wil van de Investeerder zoals
uitgedrukt in de Bevestiging, als uit de uitvoering van de Leningsovereenkomst of de Donatie
door de Investeerder door middel van de betaling van de Bijdrage op de Projectportefeuille. 

13.3.8. Deelname door een gebruiker aan een Fondsenwerving impliceert zijn uitdrukkelijke en
onvoorwaardelijke aanvaarding van de GO.

13.4. Recht op herroeping

13.4.1. Naast het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 35, profiteert de Investeerder van een
herroepingsrecht dat kan worden uitgeoefend gedurende een periode van veertien (14)
Werkdagen vanaf de dag waarop hij de Bijdrage aan de Projectportefeuille betaalt, zonder
opgave van redenen en zonder sancties.

13.4.2. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker een e-mail sturen naar het
e-mailadres bonjour@miimosa.com, waarin hij uitdrukkelijk aangeeft dat hij zich wenst terug
te trekken uit de Leningsovereenkomst of de Donatie.

De Onderneming bevestigt de herroeping en het terugstorten van de Bijdrage van de
Investeerder op de beleggersportefeuille schriftelijk per e-mail naar het e-mailadres
waarnaar de Investeerder in zijn Profiel verwijst.
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13.4.3. Indien de Bijdrage in de vorm van een Lening tot stand kwam, leidt de uitoefening van het
herroepingsrecht door de Kredietverstrekker tot de automatische beëindiging van de door
deze Kredietverstrekker gesloten Leningsovereenkomst en de terugbetaling van de Bijdrage
aan de Kredietverstrekker.

13.5. Totaal Financieringsbedrag

13.5.1.Voor elke fondsenwerving wordt het doel van de financiering verstrekt (het ' Totale
Financieringsbedrag ').

13.5.2. Elke fondsenwerving, die plaatsvindt onder crowdlending, wordt afgetopt, zodat het Totale
Financieringsbedrag in geen geval kan worden overschreden, tenzij anders overeengekomen
door de Onderneming en de Uitgevende Instelling-Ondernemer in overeenstemming met
artikel 13.5.6.

13.5.3. Wanneer het Totale Financieringsbedrag is bereikt, eindigt de Termijn van de
Fondsenwerving automatisch, desgevallend vroegtijdig in verhouding tot de aanvankelijke
looptijd.

13.5.4. De Onderneming en de Uitgevende Instelling-Ondernemer kunnen in geen geval
verantwoordelijk worden gehouden voor een vervroegde afsluiting van de Termijn van de
Fondsenwerving aangezien elke Bijdrage van nature beperkt is en plaatsvindt op basis van
' first come, first served '.

13.5.5. Voor de toepassing van dit artikel wordt verduidelijkt dat de volgorde waarmee de
Vennootschap rekening zal houden de volgorde is waarin de Investeerders de Bijdragen
hebben gedaan, volgens de respectievelijke data en tijdstippen van de Bijdragen.

13.5.6. Het Totale Opgehaalde Bedrag kan hoger zijn dan het Totale Financieringsbedrag, onder
voorbehoud van de instemming van de Onderneming en de Uitgevende
Instelling-Ondernemer in het Dienstverleningscontract en/of het Alternatieve
Financieringsaanbod.

In het in dit artikel bedoelde geval zullen de Algemene Presentatie en de Gedetailleerde
Presentatie worden bijgewerkt en wordt het gewijzigde Totale Financieringsbedrag vermeld.

13.6. Drempelwaarde

13.6.1.Er wordt een drempelwaarde vastgesteld voor elke Fondsenwerving (de ' Drempelwaarde ').

De Drempelwaarde is het minimumpercentage van het Totale Financieringsbedrag dat het
Totaal Opgehaalde Bedrag moet bereiken om de Bijdragen vrij te geven ten voordele van de
Uitgevende Instelling-Ondernemer in overeenstemming met artikel 13.9.
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13.6.2. Als de Bijdragen worden verstrekt in de vorm van Donaties, is de Drempelwaarde gelijk aan
zestig procent (60%) van het Totale Financieringsbedrag.

13.6.3. Als de Bijdragen worden verstrekt in de vorm van Leningen, wordt de Drempelwaarde
bepaald door de Kredietcommissie en vermeld in het Dienstverleningscontract en het
Leningscontract.

13.7. Welslagen van de Fondsenwerving

13.7.1. De Onderneming zal op de Verificatiedatum onderzoeken of het Totale Financieringsbedrag
of, bij gebreke daarvan, de Drempelwaarde is bereikt en of aan de Ad Hoc Ontbindende
Voorwaarde(n) is voldaan.

13.7.2. Rekening houdend met het herroepingsrecht waarover elke Investeerder beschikt in
overeenstemming met artikel 13.4. of 35, zullen de Bijdragen alleen in aanmerking worden
genomen om te bepalen of het Totale Financieringsbedrag of, bij gebreke daarvan, de
Drempelwaarde, is bereikt als:

(i) deze bijdragen zijn effectief bijgeschreven op de Projectportefeuille; en
(ii) de Investeerders die deze Bijdragen hebben gedaan de Onderneming niet op de

hoogte hebben gebracht van hun voornemen om zich terug te trekken in
overeenstemming met Artikel 13.4. of 35.

13.7.3. Als het Totale Financieringsbedrag of, bij gebreke daarvan, de Drempelwaarde niet is bereikt
en als aan de Ad Hoc Ontbindende Voorwaarde(n) is voldaan op de verificatiedatum, (i)
zullen de bijdragen niet worden vrijgegeven door de bankpartner en automatisch volledig
worden teruggestuurd naar de investeerders en (ii) wordt de Leningsovereenkomst of de
Donatie automatisch beëindigd.

13.8. Ad hoc Ontbindende Voorwaarden

13.8.1. Het succes van de Fondsenwerving kan uitdrukkelijk worden geconditioneerd aan het niet
voldoen aan een (of meerdere) ad hoc ontbindende voorwaarde(n) voorzien in het
Dienstverleningscontract en de Leningsovereenkomst (bijv. het niet verkrijgen van een
krediet of een administratieve autorisatie of vergunning, etc.) binnen een bepaalde periode
(hierna de ' Ad Hoc Ontbindende Voorwaarden ').

13.8.2. De Uitgevende Instelling-Ondernemer zal de Onderneming onmiddellijk op de hoogte
brengen van de mogelijke realisatie van de (of één van de) Ad Hoc Ontbindende
Voorwaarde(n) na de realisatie van deze Ad Hoc Ontbindende Voorwaarde.

13.8.3. In het geval dat de (of een van) Ad Hoc Ontbindende Voorwaarde(n) wordt vervuld, (i) zullen
de Bijdragen niet worden vrijgegeven door de Bankpartner en automatisch volledig worden
terugbetaald aan de Investeerders en (ii) ) wordt de Leningsovereenkomst of de Donatie
automatisch beëindigd.
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13.9. Vrijgave van Bijdragen

13.9.1. De Bijdragen die in het kader van de Fondsenwerving worden toegekend, blijven geblokkeerd
in de Projectportefeuille in afwachting van het bereiken van het Totale Financieringsbedrag
of, bij gebreke daarvan, de Drempelwaarde, en op voorwaarde dat er niet voldaan werd aan
een Ad Hoc Ontbindende Voorwaarde(n) totdat het zeker is dat deze niet zullen worden
gerealiseerd.

13.9.2. Als en wanneer het Totale Financieringsbedrag of, bij gebreke daarvan, de Drempelwaarde is
bereikt en op voorwaarde dat de Ad Hoc Ontbindende Voorwaarde(n) niet is (zijn) vervuld,
zullen de Bijdragen worden vrijgegeven ten voordele van de Uitgevende
Instelling-Ondernemer; dit gebeurt binnen een periode van maximaal tien (10) Werkdagen
vanaf de Verificatiedatum of, indien de einddatum waarop het al dan niet vervullen van de Ad
Hoc Ontbindende Voorwaarde(n) moet worden vastgesteld na de Verificatiedatum valt,
binnen een maximale periode van tien (10) Werkdagen vanaf de vervaldatum die is bepaald
voor het vaststellen van het niet vervullen van de Ad Hoc Ontbindende Voorwaarde(n).

Elke Investeerder zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de vrijgave van zijn
Bijdrage via een e-mail die wordt gestuurd naar het e-mailadres waarnaar de Investeerder in
zijn Profiel verwijst.

13.9.3. Onverminderd artikel 13.9.2. kan de Vrijgave van Bijdragen door de Onderneming worden
uitgesteld als de Ad hoc Ontbindende Voorwaarde(n) op de verificatiedatum niet wordt
(worden) vervuld, maar wel op het punt staat(staan) zich te vervullen.

13.10. Rente

13.10.1. Als vergoeding van de Lening betaalt de Kredietnemer, naast het Bedrag van de Lening, rente
aan de Kredietverstrekker (hierna ' Rente '), totdat het Bedrag van de Lening volledig is
terugbetaald.

13.10.2. De rentevoet wordt bepaald door de Onderneming, in overleg met de Kredietnemer, en is
opgenomen in de Leningsovereenkomst.

13.10.3. De Rente begint te lopen op de dag dat het Bedrag van de Lening wordt vrijgegeven.

13.10.4. De Rente zal gelijktijdig met het deel van het Bedrag van de Lening verschuldigd zijn in
overeenstemming met artikel 13.12.

13.11. Tegenprestatie

In het kader van een Lening kan de Kredietnemer bij wijze van uitzondering aan de
Kredietverstrekker een Tegenprestatie toekennen die niet de bedoeling heeft om de Rente
geheel of gedeeltelijk te vervangen.
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13.12. Terugbetaling van het Bedrag van de Lening en betaling van Rente

13.12.1. In het geval van een Lening betaalt de Kredietnemer de Kredietverstrekker, op elke
Vervaldatum, een fractie van het Geleende Bedrag en de Rente, in de vorm van maandelijkse
termijnen (de ' Maandelijkse Termijnen ') in overeenstemming met de Aflossingstabel. De
eerste Vervaldatum vindt plaats één (1) maand na de vrijgave van het Geleende Bedrag ten
voordele van de Kredietnemer.

De betaling door de Kredietnemer van de Maandelijkse Termijnen gebeurt door middel van
kredietopneming van Rekening van de Uitgevende Instelling-Ondernemer en storting in de
Projectportefeuille. De Bankpartner betaalt de Maandelijkse Termijnen aan de
Kredietverstrekker, op de Beleggersportefeuille volgens de instructies van de Onderneming.

Met het oog op het terugbetalen van het Geleende Bedrag en het betalen van de Rente, stuurt
de Onderneming aan de Kredietnemer een schriftelijk vervaldagbericht met betrekking tot de
Maandelijkse Termijn die daarmee verband houdt, tien (10) Dagen vóór elke Vervaldatum,
gericht per e-mail aan het e-mailadres waarnaar de Kredietnemer op zijn Profiel verwijst.

13.12.2. Bij wijze van uitzondering op artikel 13.12.1., en op voorwaarde dat er geen achterstand is
met betrekking tot de Aflossingstabel, heeft de kredietnemer de mogelijkheid om het
openstaande saldo van het Bedrag van de Lening vervroegd aan de Kredietverstrekker terug
te betalen, zolang de vervroegde aflossing betrekking heeft op het gehele openstaande saldo
van het Bedrag van de Lening of, bij gebreke daarvan, op ten minste vijftig procent (50%) van
het openstaande saldo van het Bedrag van de Lening, samen met de opgebouwde rente.

De Gedetailleerde Presentatie maakt melding van het al dan niet bestaan van deze
mogelijkheid tot vervroegde aflossing en de toepasselijke voorwaarden.

De Kredietnemer kan slechts één keer gebruik maken van de mogelijkheid tot gedeeltelijke
vervroegde aflossing zoals bedoeld in dit artikel.

13.12.3. Indien de Kredietnemer tijdens de uitvoering van de Leningovereenkomst gebruik wenst te
maken van de mogelijkheid tot vervroegde aflossing in overeenstemming met Artikel
13.12.2., dient hij zijn beslissing om over te gaan tot vervroegde aflossing van de Lening ten
minste tien (10) Werkdagen vóór dergelijke vervroegde terugbetaling schriftelijk mee te delen
door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen aan de Onderneming in
overeenstemming met artikel 27.

De Kredietnemer moet het openstaande saldo van het Bedrag van de Lening vermelden in
zijn kennisgeving aan de Onderneming en de volledige terugbetaling van het openstaande
saldo van het Bedrag van de Lening of tenminste vijftig procent (50%) van het openstaande
saldo van het Bedrag van de Lening moet uiterlijk op de volgende Vervaldatum plaatsvinden.

De Kredietnemer is geen boete verschuldigd bij gebruik van deze mogelijkheid.
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13.12.4. De Kredietverstrekker mag niet om vervroegde terugbetaling van het Bedrag van de Lening
of een deel ervan door de Kredietnemer verzoeken, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de
Leningsovereenkomst.

13.13. Te late betaling(en) van één (of meer) Maandelijkse Termijnen

13.13.1. In het geval dat een verschuldigde Maandelijkse Termijn meer dan vijf (5) Werkdagen na de
Vervaldatum van deze Maandelijkse Termijn onbetaald blijft, stuurt de Onderneming een
e-mail naar de Kredietnemer op het e-mailadres dat door hem op zijn Profiel wordt vermeld,
waarbij deze laatste uitgenodigd wordt om deze Maandelijkse Termijn te betalen en
onmiddellijk contact op te nemen met de Onderneming, waartoe de Kredietnemer zich
uitdrukkelijk verbindt door ondertekening van het Leningscontract.

13.13.2. In het geval dat drie (3) Maandelijkse Termijnen onbetaald blijven gedurende meer dan vijf
(5) Werkdagen volgend op de vervaldatum van de derde van deze Maandelijkse Termijnen,
stuurt de Onderneming aan de Kredietnemer een schriftelijke aanmaning, verzonden per
e-mail naar het e-mailadres dat door hem op zijn Profiel wordt vermeld, om deze
Maandelijkse Termijnen te betalen en om onmiddellijk contact op te nemen met de
Onderneming, waartoe de Kredietnemer zich uitdrukkelijk verbindt door ondertekening van
de Leningsovereenkomst.

13.13.3. In het geval dat drie (3) Maandelijkse Termijnen onbetaald blijven gedurende meer dan vijf
(5) Werkdagen volgend op de vervaldatum van de derde van deze Maandelijkse Termijnen,
wordt de Kredietnemer door de Onderneming van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een vergoeding in rekening gebracht van drie procent (3%) van het bedrag
van de onbetaalde maandelijkse termijnen, die door de Onderneming aan de Kredietnemer
worden gefactureerd.

De in dit artikel genoemde vergoedingen zijn bedoeld ter compensatie van de inspanningen
van de Onderneming om contact op te nemen met de Kredietnemer en/of de
Kredietverstrekker, de financiële situatie en de capaciteiten van de Kredietnemer te
analyseren en, meer algemeen, om een oplossing proberen te vinden voor deze onbetaalde
schulden.

13.13.4. In het geval dat drie (3) Maandelijkse Termijnen onbetaald blijven gedurende meer dan vijf
(5) Werkdagen volgend op de vervaldatum van de derde van deze Maandelijkse Termijnen, is
de Kredietnemer de Kredietverstrekker van rechtswege en zonder voorafgaande
kennisgeving achterstandsrente verschuldigd gelijk aan het laagste bedrag tussen (i) de
wettelijke rentevoet, enerzijds, en (ii) het dagtarief van drie procent (3%) anderzijds,
toegepast op de Maandelijkse Termijnen die onbetaald blijven.

13.13.5. Onverminderd de haar geboden mogelijkheid om de verbeurdverklaring van de looptijd van
de Lening uit te spreken in overeenstemming met artikel 13.14., kan de Onderneming,
namens en voor rekening van de Kredietverstrekker, maatregelen treffen voor de
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herschikking van de Maandelijkse Termijnen, wat de Kredietverstrekker erkent en
uitdrukkelijk accepteert door ondertekening van de Leningsovereenkomst.

In dat geval zal er een nieuw aflossingsschema tussen de Onderneming en de Kredietnemer
worden overeengekomen en aan de Partijen worden meegedeeld.

De herschikking van de Maandelijkse Termijnen mag in geen geval tot gevolg hebben dat de
looptijd van de Lening zoals voorzien in de Leningsovereenkomst met meer dan één (1) jaar
wordt verlengd, behalve met de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van
de Kredietverstrekker.

13.13.6. De Onderneming brengt in geval van laattijdige betaling van een Maandelijkse Termijn en in
overeenstemming met artikel 13.13.1. de Kredietverstrekker op de hoogte van deze
vertraging op de twintigste (20e) Werkdag van de maand waarin de Maandelijkse Termijn
verschuldigd is. De Onderneming stelt de Kredietverstrekkers dan op de hoogte van elke
wijziging en/of aanpassing van de situatie van de Kredietnemer en/of de terugbetaling van
de Lening.

13.14. Vroegtijdige beëindiging van de Lening

De Onderneming kan namens en voor rekening van de Kredietverstrekker de looptijd van de
Lening vroegtijdig beëindigen, hetgeen tot gevolg zal hebben dat het Geleende Bedrag, de
Rente, de kosten en de toebehoren onmiddellijk opeisbaar zijn, in geval van een van de
volgende gebeurtenissen, zonder voorafgaande kennisgeving of formaliteit :

(i) niet-betaling van de Maandelijkse Termijnen, nadat een ingebrekestelling in
overeenstemming met artikel 13.13.2. tien (10) werkdagen na de verzending
onbeantwoord bleef ; of

(ii) overlijden, overmatige schuldenlast, staat van surseance van betaling, insolventie,
opening van een collectieve schuldenregeling, faillissement, gerechtelijke
reorganisatie, vrijwillige ontbinding of gerechtelijke liquidatie van de
Kredietnemer ; of

(iii) onnauwkeurigheid, misleidend karakter of vervalsing van een document en/of
informatie verstrekt door de Kredietnemer als onderdeel van het selectieproces
dat de Onderneming uitvoert met betrekking tot deze Kredietnemer of het project
in overeenstemming met Artikel 13.1. of

(iv) onnauwkeurigheid, misleidende aard of vervalsing van een verklaring afgelegd
door de Kredietnemer in het kader van de Leningsovereenkomst ;

(v) behoudens artikel 16, cessie, overdracht of verpanding door de Kredietnemer van
alle of een deel van zijn rechten of verplichtingen onder de Leningsovereenkomst,
bij gebreke aan de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande kennisgeving van
de Onderneming hieromtrent ; of

(vi) niet-mededeling van de volgende informatie en documenten, die elk jaar door de
Kredietnemer aan de Onderneming moeten worden meegedeeld, niet later dan
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zes (6) maanden na het einde van zijn boekjaar onder het
Dienstverleningscontract :

▪ de laatste belastingaangifte van de Kredietnemer;
▪ de laatste interne balans van de Kredietnemer; en
▪ de jaarrekening neergelegd door de Kredietnemer bij de Nationale Bank

van België (BNB).

ARTICLE 14 – TEGENPRESTATIE

De Uitgevende Instelling-Ondernemer kan een Tegenprestatie toekennen aan de
Investeerder.

ARTICLE 15 – VERGOEDING VAN DE ONDERNEMING

15.1. De Onderneming brengt geen vergoedingen of kosten in rekening aan Investeerders.

15.2. De vergoeding van de Onderneming wordt uitsluitend gedragen door de Uitgevende
Instelling-Ondernemer in overeenstemming met dit artikel en het Dienstverleningscontract.

De Onderneming mag van de Uitgevende Instellingen-Ondernemers geen andere bedragen
ontvangen dan die voorzien in de GO, in het bijzonder in artikelen 15.3., 15.4. en 15,5.

15.3. Dossierkosten

15.3.1. De Dossierkosten worden door de Onderneming gefactureerd aan de Uitgevende
Instelling-Ondernemer en vergoeden de diensten geleverd door de Onderneming in het kader
van de audit van het project en de studies met betrekking tot de structurering van de
Fondsenwerving.

15.3.2. De Dossierkosten zijn door de Uitgevende Instelling-Ondernemer aan de Onderneming
verschuldigd op de dag van ondertekening van het Dienstverleningscontract.

15.3.3. De Dossierkosten worden definitief door de Onderneming verworven, ongeacht het resultaat
van de Fondsenwerving.

15.4. Servicekosten

15.4.1. Op voorwaarde dat het Totaal Verzamelde Bedrag de Drempelwaarde bereikt, worden de
Servicekosten door de Onderneming gefactureerd aan de Uitgevende Instelling-Ondernemer
en vergoeden ze de diensten geleverd door de Onderneming in het kader van de
Fondsenwerving.

15.4.2. De Servicekosten zijn verschuldigd in het geval van een succesvolle Fondsenwerving en
kunnen bedragen:
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▪ vier procent (4%) exclusief btw van het Totale Opgehaalde Bedrag wanneer de
Bijdragen zijn verricht in de vorm van Leningen ; en

▪ acht procent (8%) exclusief btw van het Totale Opgehaalde Bedrag wanneer de
Bijdragen zijn verricht in de vorm van Donaties.

15.4.3. De Servicekosten worden door de Onderneming in rekening gebracht van de Uitgevende
Instelling-Ondernemer op de Rekening van de Uitgevende Instelling-Ondernemer voordat het
Totale Opgehaalde Bedrag wordt vrijgegeven ten voordele van de Uitgevende
Instelling-Ondernemer, die het debiteren autoriseert door de GO te aanvaarden.

15.5. Beheerskosten

15.5.1. Als de Bijdragen worden verricht in de vorm van Leningen, worden de Beheerskosten bij elke
Vervaldatum door de Onderneming in rekening gebracht van de Uitgevende
Instelling-Ondernemer op de Rekening van de Uitgevende Instelling-Ondernemer. De
Beheerskosten vergoeden de diensten die door de Onderneming worden geleverd in het
kader van de Lening voor het beheer van de Maandelijkse Termijnen en de opvolging van het
Leningscontract met Investeerders.

15.5.2. De Beheerskosten worden op elke Vervaldatum door de Onderneming in rekening gebracht
van de Uitgevende Instelling-Ondernemer en opgenomen van de Rekening van de Uitgevende
Instelling-Ondernemer, voor een vast bedrag dat wordt afgevlakt over de volledige looptijd
van de Lening en dat gelijk is aan een percentage exclusief btw van het uitstaande saldo van
het Geleende Bedrag op elke Vervaldatum; dit percentage is maximaal één procent (1%) van
het uitstaande saldo van het Geleende Bedrag op de betreffende Vervaldatum.

ARTICLE 16 – WIJZIGING VAN INVESTEERDER OF VAN UITGEVENDE
INSTELLING-ONDERNEMER

16.1. De Investeerder mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de Leningsovereenkomst
of de Donatie niet geheel of gedeeltelijk cederen, overdragen of verpanden, afhankelijk van
de mogelijkheid voor de Kredietverstrekker om zijn vordering uit hoofde van de
Leningsovereenkomst aan een Derde over te dragen door middel van een overdracht van
schulden. In geval van overlijden van de Investeerder, zullen de rechthebbenden van de
Investeerder in de plaats treden van al zijn rechten en plichten in het kader van de
Leningsovereenkomst of de Donatie.

De Onderneming zal zelf geen ruimte voorzien voor mogelijke overdrachten van vorderingen
en zal geen bemiddelende rol spelen tussen de overdragende Kredietverstrekker, de
rechtverkrijgende Derde en/of de overgedragen Kredietnemer. De Onderneming zal rekening
houden met elke overdracht van vorderingen door de overdragende Kredietverstrekker, op
voorwaarde dat hij naar behoren op de hoogte wordt gebracht door deze laatste en/of de
rechtverkrijgende Derde, en dat in het onderhavige geval wordt voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor geldigheid van deze overdracht van vordering.
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16.2. Bij gebreke van het verkrijgen van de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke
toestemming van de Onderneming, handelend in naam en voor rekening van de Investeerder,
mag de Uitgevende Instelling-Ondernemer in dit verband niet alle of een deel van zijn rechten
cederen, overdragen of verpanden of verplichtingen in het kader van de
Leningsovereenkomst of de Donatie, behalve in geval van verkoop, overdracht of verpanding
van de bedrijfsmiddelen die zijn eigendom zijn en waarvan het project afhankelijk is, in het
kader van een fusie, splitsing, gedeeltelijke inbreng van activa of enige soortgelijke of
gelijkaardige verrichting of die waarschijnlijk zal resulteren in een significante wijziging in de
samenstelling van zijn aandelenkapitaal of zijn activa, uitgevoerd ten voordele van een
bedrijf dat behoort tot de groep van bedrijven van de Uitgevende Instelling-Ondernemer
(d.w.z. een bedrijf dat de controle heeft over Uitgevende Instelling-Ondernemer of een bedrijf
onder gemeenschappelijke controle van een bedrijf dat de controle heeft over de Uitgevende
Instelling-Ondernemer).

Uit hoofde van de uitzondering op de verplichting voor de Uitgevende Instelling-Ondernemer
om de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Onderneming te
verkrijgen voor de verkoop, overdracht of verpanding van alle of een deel van zijn rechten of
verplichtingen in het kader van de Leningsovereenkomst of de Donatie voorzien in dit artikel,
verbindt de Uitgevende Instelling-Ondernemer zich ertoe om de Onderneming onmiddellijk
op de hoogte te brengen van de voltooiing van de verkoop, overdracht of verpanding van het
bedrijf dat hem toebehoort en waarvan het Project afhangt, als onderdeel van een fusie,
splitsing, gedeeltelijke inbreng van activa of een gelijkaardige of gelijkgestelde operatie,
uitgevoerd ten voordele van een bedrijf dat behoort tot de groep van bedrijven van de
Uitgevende Instelling-Ondernemer.

ARTICLE 17 – ELEKTRONISCHE BETALINGSOPLOSSING

17.1. De Bankpartner beheert in het bijzonder de Bijdragen die door Investeerders worden gedaan,
de vrijgave van de Bijdragen ten behoeve van Uitgevende Instellingen-Ondernemers in het
geval dat het Totale Financieringsbedrag of de Drempelwaarde wordt bereikt en de betaling
van Maandelijkse Termijnen door de Uitgevende Instellingen-Ondernemers via de
Elektronische Betalingsoplossing.

17.2. Door de GO te aanvaarden, erkent de Gebruiker uitdrukkelijk de Gebruiksvoorwaarden van de
Elektronische Betalingsoplossing te hebben gelezen en deze zonder voorbehoud te
aanvaarden.

ARTICLE 18 – SEPA-MANDAAT

18.1. De Kredietnemer aanvaardt dat de Bankpartner alle bedragen die de Kredietnemer aan de
Investeerders verschuldigd is (inclusief maandelijkse termijnen), evenals de Servicekosten
en de Beheerskosten, op de vervaldatum kan innen op de rekening van de Uitgevende
Instelling-Ondernemer zonder dat hij daarvoor een bevestiging hoeft te vragen.

18.2. De Kredietnemer ondertekent daartoe het SEPA-mandaat dat op zijn Profiel staat.
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18.3. De Uitgevende Instelling-Ondernemer draagt de kosten met betrekking tot het
SEPA-mandaat, die tegelijk met de Maandelijkse Termijnen verschuldigd zijn.

ARTICLE 19 – INFORMATIEVERZOEKEN

19.1. Elke vraag, verzoek om informatie, informatie, etc. met betrekking tot een Fondsenwerving of
een Uitgevende Instelling-Ondernemer kan schriftelijk aan de Onderneming worden gericht
via e-mail op het e-mailadres bonjour@miimosa.com.

19.2. Tenzij anders bepaald in de GO of in de Lenings- of Donatieovereenkomst, is het de
Gebruiker en de Investeerder verboden om op welke manier dan ook en via welk
communicatiemiddel dan ook in contact te treden met de Uitgevende Instelling-Ondernemer,
met uitzondering van berichten die ze via de Site naar hen kunnen sturen, die specifiek tot
doel heeft de bovengenoemden in contact te brengen. Het is in strijd met de doelstelling van
het platform dat de Uitgevende Instelling-Ondernemer verzoeken om informatie,
opmerkingen, overwegingen of klachten van de Gebruiker of de Investeerder ontvangt,
anders dan via het kanaal op de Site.

19.3. Om in dit verband enig ongemak voor de Uitgevende Instelling-Ondernemer en bijgevolg enig
ongemak of schade voor de Onderneming te vermijden, zullen de Gebruiker en de
Investeerder zich onthouden van elk ongeautoriseerd contact met de Uitgevende
Instelling-Ondernemer.

19.4. Het niet naleven van dit artikel rechtvaardigt de beperking van de toegang tot de site, het
onmiddellijke einde van de contractuele relatie met de Onderneming en een mogelijke
schadevergoeding tegen de Gebruiker en de Investeerder.

ARTICLE 20 – DUUR EN EINDE

20.1. De registratie van een Gebruiker op de Site en de levering van de Diensten aan de Gebruiker
geschiedt voor onbepaalde tijd.

20.2. De Onderneming behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, zowel tijdelijk als
permanent, met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving te stoppen met het verstrekken
van toegang tot de gehele of een deel van de Site en de Diensten aan de Gebruiker als de
Gebruiker de GO of een van de beleidslijnen van de Onderneming heeft geschonden, of
indien de Onderneming hier wettelijk toe verplicht is, onverminderd de overige rechten van de
Onderneming, inclusief het recht om vergoeding te eisen voor de geleden schade als gevolg
van deze schending(en) van de GO. Deze beëindiging resulteert in een opschorting of
deactivering van het Gebruikersprofiel. In het laatste geval aanvaardt de Gebruiker dat de
Onderneming zijn Informatiegegevens kan opvragen.

In het geval dat het verlenen van toegang tot de gehele of een deel van de site en de diensten
aan de gebruiker wordt stopgezet om de hierboven vermelde redenen, zal de Onderneming
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de Gebruiker hiervan op de hoogte brengen per e-mail of op zijn Profiel tijdens zijn volgende
bezoek of gebruik van de site. De Gebruiker kan contact opnemen met de Onderneming als
hij denkt dat de Onderneming zijn Profiel ten onrechte heeft opgeschort of gedeactiveerd.

20.3. De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn Profiel tijdelijk te deactiveren of
permanent te verwijderen.

De Gebruiker deelt zijn voornemen mee om zijn Profiel tijdelijk te deactiveren of permanent
te verwijderen in overeenstemming met artikel 27.

De opzegging van de Site en het daaropvolgende einde van de contractuele relatie met de
Onderneming zullen plaatsvinden binnen twintig (20) Werkdagen na de effectieve ontvangst
door de Onderneming van het schrijven waarin de Gebruiker de Onderneming op de hoogte
heeft gebracht van zijn voornemen om zijn profiel tijdelijk te deactiveren of permanent te
verwijderen.

20.4. Een Kredietverstrekker die al een Lening heeft verstrekt aan een Kredietnemer en daardoor
contractueel aan deze laatste is gebonden, kan de betreffende Leningsovereenkomst met
vaste duur niet beëindigen.

Deze Kredietverstrekker kan echter de deactivering of verwijdering van zijn Profiel aanvragen
in overeenstemming met de formulieren bedoeld in Artikel 20.3., wat inhoudt dat hij niet
langer toegang zal hebben tot informatie met betrekking tot toekomstige Fondsenwervingen.

De Kredietverstrekker blijft echter ten opzichte van de Kredietnemer gebonden aan alle
bepalingen van de GO en van de Leningsovereenkomst die verplichtingen opleggen aan de
Kredietverstrekker.

20.5. Vanaf de ingangsdatum van de deactivering of verwijdering van zijn Profiel om welke reden
dan ook, heeft de Gebruiker geen toegang meer tot zijn Profiel. Geen enkele informatie die
door de Gebruiker op de Site wordt gepubliceerd, zal in welke vorm dan ook door de
Onderneming worden verstrekt en het is daarom aan de gebruiker om alle maatregelen te
nemen die hij nodig acht om deze informatie te beschermen.

20.6. De stopzetting van de publicatie van de inhoud van een Gebruiker moet uitdrukkelijk door
deze Gebruiker aan de Onderneming worden gevraagd in overeenstemming met artikel 27.

ARTICLE 21 – FISCALE BEHANDELING EN FISCALE VERPLICHTINGEN

21.1. De Bezoeker en de Gebruiker erkennen uitdrukkelijk dat de Onderneming geen fiscaal of
boekhoudkundig advies of enige fiscale of boekhoudkundige ondersteuning verstrekt.

21.2. Het is aan elke Gebruiker om aan zijn rapporteringsverplichtingen te voldoen en om, indien
nodig, met de hulp van een belastingadviseur en/of registeraccountant naar keuze, de fiscale
behandeling van zijn situatie te analyseren.
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21.3. Het is aan elke Gebruiker om na te gaan of hij in aanmerking komt voor een vrijstelling en/of
vermindering van belasting en/of belastingaftrek en/of vrijstelling van bronbelasting op
roerende voorheffing op de gehele of een deel van de Bijdrage(n) verleend of ontvangen in
het kader van een Fondsenwerving onder toepasselijk recht.

21.4. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle toepasselijke belasting of
bijbehorende belasting te betalen over de gehele of een deel van de toegekende of
ontvangen Bijdrage(n) als onderdeel van een Fondsenwerving.

21.5. Daartoe verstrekt de Onderneming tijdens elke Bijdrage eerlijke, duidelijke en transparante
informatie met betrekking tot belastingverplichtingen, met inbegrip van aangiften die de
verantwoordelijkheid zijn van de Gebruikers en de boetes die worden opgelegd in geval van
niet-naleving van deze verplichtingen, en handelt deze op een eerlijke, rechtvaardige en
professionele manier die hun beste belangen dient.

De Onderneming biedt de Gebruikers een elektronische link naar de websites van de
administraties waardoor ze kunnen voldoen aan de belastingverplichtingen die onder hun
bevoegdheid vallen.

21.6. Bovendien stelt de Uitgevende Instelling-Ondernemer bij elke Bijdrage de documenten en/of
formulieren ter beschikking die adequaat en noodzakelijk zijn voor de nakoming van de
rapporteringsverplichtingen van de Investeerder die deze Bijdrage heeft verleend, zodat deze,
indien hij dat wenst, kan genieten van eventuele belastingvoordelen die verband houden met
deze Bijdrage.

21.7. De uitnodiging om deel te nemen aan een Fondsenwerving is bedoeld voor Investeerders die
gevestigd zijn of woonachtig zijn op Belgisch grondgebied, met uitsluiting van elke andere
Staat.

Bijgevolg moet elke Investeerder die niet in België is gevestigd of niet-ingezetene is en die wil
deelnemen aan een Fondsenwerving eerst de verenigbaarheid controleren van een dergelijke
Fondsenwerving met de wet- en regelgeving die van kracht is in de Staat waarin hij is
gevestigd of verblijft, in het bijzonder met betrekking tot de betaling van belastingen die in
deze staat verschuldigd zouden kunnen zijn als gevolg van de Fondsenwerving.

Dergelijke inkomsten uit roerende goederen kunnen onderworpen zijn aan bronbelasting, in
overeenstemming met de bepalingen van de dubbelbelastingverdragen waarbij België partij
is en die desgevallend van toepassing zouden zijn.

21.8. De Onderneming stuurt elke Investeerder in januari van elk kalenderjaar een document met
een samenvatting van het brutobedrag van de Bijdragen die hij tijdens het voorgaande
kalenderjaar via de Site heeft verleend en waarvan de Onderneming op de hoogte is.
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21.9. In het geval dat de Bijdrage tot stand komt in de vorm van een Lening, hebben de
Kredietnemer en de Kredietverstrekker elk een onderling verbonden aangifteplicht met
betrekking tot deze Lening :

(i) enerzijds is de Kredietnemer verplicht om vóór 31 maart van elk kalenderjaar een
verklaring af te leggen aan de Kredietverstrekker en een kopie naar de
belastingdienst te sturen, te beginnen vanaf het jaar volgend op dat waarin de
lening was verleend ;

(ii) aan de andere kant moet de Kredietverstrekker in zijn aangifte in de
personenbelasting vermelden hoeveel Leningen hij heeft verstrekt.

Overeenkomstig artikel 2bis van het Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bevestigt de Kredietnemer in zijn
verklaring bedoeld in dit artikel dat hij het hele voorafgaande jaar de voorwaarden voorzien in
artikel 21, paragraaf 1, 13° van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 92 al dan niet heeft
vervuld of, indien de Lening was afgesloten tijdens het voorgaande jaar, gedurende het
gehele deel van dat jaar vanaf de datum waarop de Lening werd afgesloten.

De Kredietverstrekker is verplicht om op uitdrukkelijk verzoek van de Belastingdienst de
boeken en documenten met betrekking tot deze Leningen te verstrekken.

21.10. In overeenstemming met artikel 323bis van het Wetboek Inkomstenbelastingen 92, stuurt
de Onderneming, indien vereist door de belastingadministratie, aan de belastingadministratie
een aangifte met het aantal Leningen dat door een Kredietverstrekker is verstrekt. De
Onderneming stuurt een kopie van deze verklaring per e-mail naar de betreffende
Kredietverstrekker.

21.11. De Kredietverstrekker wordt geïnformeerd dat de Rente die hij in het kader van de Lening
moet innen, kan worden geïnd en/of ingehouden aan de bron, afhankelijk van het
toepasselijke belastingstelsel. Aangezien het belastingstelsel dat van toepassing is op de
Lening op elk moment kan worden gewijzigd, gaat de Onderneming jegens de
Kredietverstrekker en/of de Kredietnemer geen enkele verbintenis aan en is zij niet
aansprakelijk in geval van een wijziging in het belastingstelsel dat van toepassing is op de
Lening.

21.12. De Investeerder die wenst deel te nemen aan een Fondsenwerving die via Leningen wordt
uitgevoerd, wordt ervan op de hoogte gebracht dat het Rentetarief dat daarop betrekking
heeft en op de Site wordt vermeld, een bruto nominaal tarief is, dat bijgevolg geen rekening
houdt met de mogelijke impact van belastingen.

21.13. De Gebruiker ziet uitdrukkelijk af van elke actie tegen de Onderneming wegens een fiscaal
gevolg dat verband houdt met een Fondsenwerving, een Bijdrage, een Lening en/of een
Donatie.
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21.14. Elke klacht met betrekking tot het voorleggen van belastingbewijzen en de daarin
opgenomen informatie moet door de Investeerder rechtstreeks worden gericht aan de
Uitgevende Instelling-Ondernemer.

21.15. Voor het overige dient de Gebruiker de informatie te raadplegen die op onze website wordt
gedeeld in het tabblad ‘Belasting’ van het configuratiescherm van elke gebruiker dat
toegankelijk is vanaf het platform.

ARTICLE 22 – PRIVACYBELEID EN GEGEVENSVERZAMELING

22.1. Naleving van de huidige wetgeving

Het bedrijf verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van
persoonsgegevens na te leven, met inbegrip van (i) de wet van 30 juli 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en (ii) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG, op de datum van inwerkingtreding (hierna de ' AVG  ').

22.2. Verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens

De Onderneming verzamelt alleen Persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor
registratie op de Site, voor het verlenen van Diensten en/of voor de organisatie van
Fondsenwervingen.

De Onderneming treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor Persoonsgegevens in de
zin van artikel 4, 7) van de AVG.

De Bankpartner treedt ook op als verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens in de
zin van Artikel 4, 7) van de AVG, als onderdeel van de diensten die hij levert ten behoeve van
de Onderneming en de Gebruikers. Het privacy- en gegevensverzamelingsbeleid van de
Bankpartner is beschikbaar op zijn website www.mangopay.com.

22.3.Functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens

De functionaris voor gegevensbescherming is de heer Nicolas Nardone en zijn
contactgegevens zijn :

Tel. : +33 42 70 93 20

e-mail: bonjour@miimosa.com

22.4. Beveiligen van Persoonsgegevens
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Rekening houdend met de stand van de kennis, de implementatiekosten en de aard, omvang,
context en doeleinden van de verwerking, evenals de risico's, waarvan de mate van
waarschijnlijkheid en ernst varieert, die de verwerking met zich meebrengt voor de rechten
en vrijheden van individuen, doet de Onderneming zijn best om alle passende technische en
organisatorische maatregelen te implementeren om de veiligheid van Persoonsgegevens te
garanderen, en in het bijzonder om corruptie of schade aan genoemde Persoonsgegevens te
voorkomen en om te voorkomen dat Derden er zonder toestemming toegang toe hebben, en
in het bijzonder de maatregelen waarnaar artikel 32, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679
verwijst, indien passend.

22.5. Verzameling, gebruik en openbaarmaking van Persoonsgegevens door de Onderneming

22.5.1. Als onderdeel van het aanmaken van het Profiel, wordt de Bezoeker gevraagd om een
bepaalde hoeveelheid Persoonsgegevens te verstrekken om hem toegang tot, bezoek aan en
gebruik van de Site en toegang tot de Diensten mogelijk te maken als 'Gebruiker, Uitgevende
Instelling-Ondernemer en/of Investeerder. De Onderneming kan Gebruikers om aanvullende
Persoonsgegevens vragen tijdens specifieke operaties zoals wedstrijden, enquêtes of
promotionele aanbiedingen.

22.5.2. De Onderneming verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens met het oog op het beheren van
relaties met en/of tussen Gebruikers, zoals facturering, assistentie, onderhoud en
verbetering van de Diensten en de Site, etc., en, voor zover de Bezoeker of de Gebruiker dit
toestaat , om hen te informeren over Projecten, Fondsenwerving en/of Diensten die hen
zouden kunnen interesseren.

22.5.3. Om de Onderneming in staat te stellen de Diensten te verlenen, zal de Gebruiker vanwege de
Onderneming informatie ontvangen over nieuwe Fondsenwerving en nieuws over
crowdfunding. De Gebruiker kan bezwaar maken tegen deze mailing door een eenvoudige
e-mail te sturen naar het e-mailadres bonjour@miimosa.com.

22.5.4. Persoonsgegevens worden na anonimisering door het bedrijf verwerkt voor interne
statistische doeleinden, zodat de Onderneming de toegang tot de diensten en de toegang
tot, het bezoek aan en het gebruik van de site door Gebruikers kan bestuderen en begrijpen.

22.5.5. In overeenstemming met de hierboven vermelde doeleinden, stemt de Gebruiker er
uitdrukkelijk mee in dat de Persoonsgegevens door de Onderneming kunnen worden
overgedragen aan de met de Onderneming verbonden bedrijven, aan de onderaannemers die
deelnemen aan de ontwikkeling en het onderhoud van de Site, ook buiten de Europese Unie
en aan mensen die op enigerlei wijze tussenkomen bij het verlenen van Diensten, zoals de
Bankpartner. Dergelijke gelieerde bedrijven en onderaannemers hebben alleen toegang tot
Persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden en in overeenstemming met de
toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.

22.5.6. De Onderneming commercialiseert de Persoonsgegevens niet.
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22.5.7. Niettegenstaande het voorgaande:

(i) de Investeerder aanvaardt en machtigt de Onderneming om nominatieve
informatie met betrekking tot Investeerders door te geven aan de Uitgevende
Instellingen-Ondernemers (met uitzondering van informatie met betrekking tot
betalingen die door hen zijn gedaan via de tussenkomst van de Site, waarvan de
veiligheid wordt bewaard in overeenstemming met de GO), op ad-hocbasis en in
het bijzonder om Uitgevende Instellingen-Ondernemers in staat te stellen
Bijdragen van Investeerders te ontvangen en hun rechtstreeks alle beschikbare
informatie en belastingbewijs te kunnen sturen;

(ii) de Onderneming zou wettelijk verplicht kunnen zijn om Persoonsgegevens
bekend te maken aan gerechtelijke en/of administratieve autoriteiten. In dit
geval, en tenzij een wettelijke verplichting dit verbiedt, zal de Onderneming de
Gebruiker op de hoogte stellen van een dergelijke verplichting en zal het de
openbaarmaking beperken tot Persoonsgegevens waar de genoemde
autoriteiten uitdrukkelijk om hebben verzocht.

22.5.8.Geen van de Persoonsgegevens die de Bezoeker meedeelt bij het aanmaken van zijn Profiel,
behalve zijn gebruikersnaam, is zichtbaar voor andere Gebruikers. De Persoonsgegevens die
de Bezoeker meedeelt bij het aanmaken van zijn Profiel worden beschermd door
Identificatiegegevens, zodat alleen de Gebruiker toegang heeft tot zijn Persoonsgegevens.

22.5.9. De Onderneming zal de gebruiker nooit vragen om zijn wachtwoord met betrekking tot zijn
Profiel mee te delen via een ongevraagd telefoontje of e-mail. De Gebruiker mag ook niet
vergeten de verbinding met zijn Profiel te verbreken of zijn internetbrowservenster te sluiten
aan het einde van de werksessie, om te voorkomen dat Derden en/of enige andere persoon
toegang krijgen tot hun Persoonsgegevens en/of hun Profiel.

22.5.10. Zowel tijdens de looptijd van het Project als na de voltooiing ervan machtigt de Uitgevende
Instelling-Ondernemer de Onderneming om het Project te benutten (en dus om bepaalde
Gegevens te reproduceren die de identificatie van de Uitgevende Instelling-Ondernemer
mogelijk maken) ter illustratie en promotie van zijn activiteit. Aldus verleent de Uitgevende
Instelling-Ondernemer de Onderneming, exclusief en gratis, voor de hele wereld en voor de
volledige duur hiervan, de rechten zoals hieronder gespecificeerd, om de Onderneming in
staat te stellen de Diensten te verlenen in de vorm van verspreiding via internet, mobiele
telefoonnetwerken en/of via elk ander huidig communicatienetwerk dat openstaat voor het
publiek.

22.5.11. De Uitgevende Instelling-Ondernemer aanvaardt ook uitdrukkelijk dat de inhoud en informatie
die door hem wordt verstrekt op de Site mag worden gebruikt met de aanwezigheid van
merken of logo's van de partners van de Onderneming of op de websites van die partners.
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22.5.12. Het mogelijke gebruik van Persoonsgegevens door de Onderneming kan in geen geval
aanleiding geven tot enige vergoeding, recht of voordeel ten behoeve van de Bezoeker en/of
de Gebruiker, tenzij anders aangegeven.

22.5.13. De verzameling en verwerking van Persoonsgegevens door de Onderneming zoals hierboven
uitgelegd, worden uitgevoerd op basis van artikel 6.1, a) (toestemming), b) (uitvoering van
een contract) en c) (wettelijke verplichting, in het bijzonder over de preventie en bestrijding
van het witwassen van geld en terrorismefinanciering) van de AVG.

22.5.14. De Gebruiker heeft het recht om op elk moment zijn toestemming voor de verwerking van
zijn Persoonsgegevens in te trekken, zonder dat de rechtmatigheid van de
verwerkingsactiviteiten die zijn uitgevoerd vóór de intrekking van de toestemming in twijfel
kan worden getrokken. De Gebruiker moet zijn voornemen om zijn toestemming voor de
verwerking van zijn Persoonsgegevens in te trekken, meedelen aan de Onderneming in
overeenstemming met artikel 27.

22.6. Bewaren van Gegevens en Persoonsgegevens

22.6.1. De verzamelde Persoonsgegevens worden door de Onderneming bewaard zolang de
Gebruiker op de Site geregistreerd blijft en/of de Diensten blijft ontvangen.

22.6.2. In geval van uitschrijving van de Gebruiker worden de Gegevens die op hem
betrekking hebben, bewaard voor de uitvoering van een lopende Leningsovereenkomst of
Donatie, behoudens juridische procedure, wanneer de minimumduur van vijf (5) jaar (na het
einde van de contractuele relatie met de Gebruiker), waarin de Onderneming wettelijk
verplicht is om de Persoonsgegevens van de gebruiker te bewaren in overeenstemming met
artikel 26 van de crowdfundingwet, nog niet is verstreken.

22.7. Register van de verwerkingsactiviteiten van de Onderneming

In overeenstemming met artikel 30 van de AVG houdt de Onderneming een register bij van de
verwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid worden uitgevoerd.

Dit register bevat :

▪ de bedrijfsnaam en contactgegevens van de Onderneming;
▪ de doeleinden van de verwerking;
▪ een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën

Persoonsgegevens;
▪ de categorieën van ontvangers aan wie de Persoonsgegevens werden of zullen

worden meegedeeld, inclusief ontvangers in derde landen of internationale
organisaties;

▪ indien van toepassing, overdrachten van Persoonsgegevens naar een derde land of
naar een internationale organisatie ;
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▪ voor zover mogelijk de termijnen voor het wissen van de verschillende categorieën
van Persoonsgegevens;

▪ voor zover mogelijk een algemene beschrijving van technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen.

22.8. Gebruikersrechten

22.8.1. De Gebruiker heeft het recht om de Onderneming te verzoeken om toegang tot, rectificatie en
wissing van, of beperking van de verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot de
Gebruiker of om bezwaar te maken tegen de verwerking en overdraagbaarheid van
Persoonsgegevens. Dergelijke verzoeken moeten worden geformuleerd in overeenstemming
met de hieronder gedefinieerde procedures. De Onderneming zal binnen een redelijke termijn
informatie verstrekken over de genomen maatregelen.

22.8.2. De Gebruiker kan zijn recht op rectificatie of aanvulling op elk moment uitoefenen in zijn
Profiel.

22.8.3. De andere aan de Gebruiker verleende rechten kunnen alleen worden uitgeoefend door een
verzoek te versturen per e-mail naar het e-mailadres investisseurs@miimosa.com of per
aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar: Groupe MiiMOSA, 93108 Montreuil
Cedex (Frankrijk) , Avenue du President Wilson 95, CS 5003.

22.8.4. Recht op toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de AVG verwerkt de Onderneming de
toegangsverzoeken van Gebruikers en verschaft hun toegang tot Persoonsgegevens en de
volgende informatie :

(i) de doeleinden van de verwerking;
(ii) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
(iii) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de Persoonsgegevens

werden of zullen worden gecommuniceerd;
(iv) waar mogelijk de beoogde bewaartermijn van Persoonsgegevens of, indien dit

niet mogelijk is, de criteria die worden gehanteerd om deze periode te bepalen;
(v) het bestaan van het recht om de Onderneming te verzoeken om rectificatie of

wissing van Persoonsgegevens, of een beperking van de verwerking van
Persoonsgegevens die erop betrekking hebben, of het recht om bezwaar te
maken tegen een dergelijke verwerking;

(vi) het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
(vii) alle beschikbare informatie over de bron van Persoonsgegevens indien deze niet

direct van de Gebruiker worden verzameld;
(viii) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, evenals het belang en de

verwachte gevolgen van deze verwerking voor de Gebruiker.
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In dat geval verstrekt de Onderneming de Gebruiker een kopie van de Persoonsgegevens die
worden verwerkt.

De Onderneming vraagt de gebruiker om een redelijke vergoeding te betalen op basis van
administratieve kosten voor elke extra kopie die door de Gebruiker wordt gevraagd.

22.8.5. Recht op rectificatie en aanvulling

De Onderneming werkt regelmatig de Persoonsgegevens van de Gebruikers bij.

In overeenstemming met artikel 16 van de AVG corrigeert de Onderneming op verzoek van
de Gebruiker zo snel mogelijk de onjuiste Persoonsgegevens. Bij het verstrekken van een
aanvullende verklaring vult de Onderneming de onvolledige Persoonsgegevens aan. De
Onderneming kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke gevolgen van
het verstrekken van onnauwkeurige, foutieve of onvolledige informatie door de Gebruiker, in
het bijzonder in de vragenlijst waarnaar wordt verwezen in artikel 8, tenzij de Onderneming
wist of redelijkerwijs zou moeten weten dat de Persoonsgegevens die van de Gebruiker
worden verzameld, kennelijk onjuist of onvolledig zijn.

22.8.6. Recht om gegevens te laten wissen

In overeenstemming met artikel 17 van de AVG verwerkt de Onderneming zo snel mogelijk
verzoeken om het wissen van Persoonsgegevens die door Gebruikers zijn verzonden.

De Onderneming willigt deze verzoeken in, in het bijzonder in een van de omstandigheden
opgesomd in artikel 17 van de AVG.

De Onderneming informeert de Gebruiker dat het zijn verzoek met betrekking tot de
doeleinden van de verwerking niet kan accepteren, wanneer het hem Diensten levert of
wanneer de minimumduur van vijf (5) jaar (na het einde van de contractuele relatie met de
Gebruiker), gedurende welke de Onderneming wettelijk verplicht is om Gebruikersgegevens
te bewaren in overeenstemming met artikel 26 van de wet op crowdfunding, nog niet is
verlopen.

22.8.7. Recht op beperking van verwerking

In overeenstemming met artikel 18 van de AVG verwerkt de Onderneming zo snel mogelijk
verzoeken voor het beperken van de verwerking van Persoonsgegevens die door de
Gebruiker zijn verzonden.

De Onderneming accepteert verzoeken om de verwerking van de persoonlijke gegevens van
de gebruiker te beperken in aanwezigheid van een van de omstandigheden vermeld in artikel
18 van de AVG.
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Als de Onderneming het verzoek om de verwerking van de Persoonsgegevens van de
Gebruiker te beperken heeft ingewilligd, zorgt ze ervoor dat de Persoonsgegevens, met
uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met toestemming van de Gebruiker of
worden gebruikt voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of ter
bescherming van de rechten van een Derde Partij, of om gewichtige redenen van algemeen
belang van de Europese Unie of van een van haar lidstaten.

De Onderneming informeert de Gebruiker voordat de beperking van de verwerking van
Persoonsgegevens wordt opgeheven.

22.8.8. Recht op overdraagbaarheid van Persoonsgegevens

De Onderneming zorgt ervoor dat de Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker op
een duurzame gegevensdrager worden bewaard. In het bijzonder bewaart de Onderneming
kopieën van de antwoorden op de financiële vragenlijst en van de documenten die door de
Gebruiker zijn ondertekend.

In overeenstemming met artikel 20 van de AVG worden Persoonsgegevens aan de Gebruiker
verstrekt op verzoek van deze laatste.

In het geval dat de Onderneming zijn activiteiten stopzet, zal ze haar uiterste best doen om
ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens op verzoek van de Gebruiker rechtstreeks worden
doorgegeven aan de personen die zorgen voor de hervatting van de activiteiten van de
Onderneming.

22.8.9. Recht van bezwaar

Wanneer de Onderneming vanwege de Gebruiker een verzoek ontvangt van bezwaar tegen
de verwerking van de Persoonsgegevens van deze laatste, deelt de Onderneming hem mee
dat het er niet op kan reageren aangezien de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden
verwerkt om de toegang tot de Site door de Gebruiker en de levering van Diensten aan de
Gebruiker mogelijk te maken en in het bijzonder vereist zijn vanwege wettelijke en/of
regelgevende verplichtingen.

Wanneer de Onderneming vanwege de Gebruiker een verzoek ontvangt van bezwaar tegen
de verwerking van zijn gegevens en wiens Persoonsgegevens worden verwerkt voor
prospectiedoeleinden, zorgt de Onderneming er in overeenstemming met artikel 21 van de
AVG voor dat deze Gegevens niet langer worden verwerkt voor deze doeleinden.

22.9.Klachten en beroep

22.9.1. In overeenstemming met artikel 77 van de AVG heeft de Bezoeker of Gebruiker, in geval van
moeilijkheden of een geschil tussen hen en de Onderneming met betrekking tot het
verzamelen en/of verwerken van Gegevens die op hen betrekking hebben, het recht om een
klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, op de website: 
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https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen, of per post
naar: Gegevensbeschermingsautoriteit, 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

22.9.2. In overeenstemming met de artikelen 78 en 79 van de AVG heeft de Bezoeker of de
Gebruiker het recht op een rechtsmiddel tegen de Onderneming en/of zijn mogelijke
onderaannemer(s) en/of de Gegevensbeschermingsautoriteit, indien hij van mening is dat de
verwerking van de Gegevens die op hem betrekking hebben een overtreding vormt van de
wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens en/of de AVG.

ARTICLE 23 – COOKIEBELEID

23.1. De Onderneming verzamelt informatie over Bezoekers en Gebruikers door het gebruik van
'cookies', 'trackingpixels' en andere gelijkaardige technologieën.

23.1.1. 'Cookies' zijn kleine tekstbestanden die op de computers of apparaten van bezoekers en
gebruikers worden geplaatst door de website, de applicatie die ze gebruiken of de
advertentie die ze bekijken.

23.1.2. 'Trackingpixels' zijn kleine stukjes code op een webpagina of applicatie die informatie
verzamelen over hun online gebruik. Trackingpixels zijn onzichtbaar voor Bezoekers en
Gebruikers en elk gedeelte van de Site (inclusief de applicatie of advertenties) kan
trackingpixels bevatten.

23.1.3. Deze cookies en trackingpixels bevatten geen persoonlijke informatie die de Bezoeker of de
Gebruiker kan identificeren. Ze stellen de Onderneming in staat om de Diensten, de Site en
de toegang tot inhoud continu te verbeteren, de Bezoeker of de Gebruiker te herkennen,
wanneer ze verbinding maken met de Site en vergemakkelijken het beheer van de Site. Ze
kunnen bovendien worden gebruikt voor statistische doeleinden (bekeken pagina's, datum en
tijd van overleg, enz.). De Bezoeker of Gebruiker wordt geïnformeerd dat hij zich kan
verzetten tegen de implementatie ervan door de procedure te volgen die is aangegeven in
zijn browser. Toegang tot, bezoek aan en gebruik van de Site kunnen in dit geval echter
worden gewijzigd of zelfs onmogelijk zijn.

23.2. De door middel van de hierboven genoemde technologieën verzamelde Persoonsgegevens
van Gebruikers worden verwerkt in overeenstemming met artikel 22.

23.3. In overeenstemming met overweging 32 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016, moet de Bezoeker of Gebruiker uitdrukkelijk
instemmen met het gebruik van cookies in de context van toegang tot, bezoek aan en
gebruik van de Sites, via een opt-in-mechanisme, hier in de vorm van een speciaal
internetvenster waarin de Bezoeker of de Gebruiker de technologieën kan selecteren die
zullen worden toegepast.

Definities van termen die in de onderstaande tabellen worden gebruikt
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Eigen cookies: cookies die door de Site worden geplaatst.

Cookies van derden: cookies die worden geplaatst door een andere website die door de
Bezoeker of de Gebruiker wordt bezocht, zoals aangegeven in de
adresbalk van de internetbrowser.

Sessiecookies: cookies die worden verwijderd als de internetbrowser wordt
gesloten.

Permanente
cookies :

cookies die gedurende een bepaalde periode worden bewaard.

23.4. De Onderneming kan de volgende soorten cookies gebruiken:

Eigen cookies

Type cookie Sessiecoo
kie

Permanen
te cookie

Authenticatie
Met deze cookies kan de Gebruiker het Profiel aanmaken en
inloggen.

X

Voorkeuren 
Deze cookies maken het mogelijk om het land van verblijf, de
taalvoorkeur en andere gegevens van de gebruikersinterface vast
te leggen (bijvoorbeeld: het aantal resultaten dat op een pagina
wordt weergegeven).

X

Online formulier 
Deze cookies maken het mogelijk om alle gegevens die de
Gebruiker heeft ingevuld in het geheugen te bewaren, zodat deze
niet elke keer opnieuw moeten worden ingevuld.

Analytics 
Deze cookies maken het mogelijk om de toegang tot de Diensten
en de toegang tot, het bezoek en het gebruik van de Site
statistisch te volgen (zoals welke pagina's u nuttig vindt en welke
niet) en om de meest bekeken pagina's te identificeren.

X

Gebruikersbeveiliging 
Het doel van deze cookies is om de veiligheid van de Diensten te
verhogen, inclusief technieken om fraude te voorkomen en
misbruik van verbindingspogingen te detecteren.

X
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Flash 
Dit zijn multimediacookies die onder meer worden gebruikt om
de technische informatie op te slaan die nodig is voor de
weergave van audio- of video-inhoud.

Load balancing 
Deze cookies verdelen de werklast tussen verschillende
computerbronnen en kunnen specifieke verzoeken naar
specifieke servers sturen.

X

Social plug-in content 
Deze cookies staan gebruikers van sociale media toe inhoud van
de website te delen op sociale media.

X

23.5. De Bezoeker of Gebruiker zal opmerken dat Derden (met name in het bijzonder
advertentienetwerken of aanbieders van externe diensten, zoals
internetverkeeranalysediensten) ook cookies kunnen gebruiken, waarover de Onderneming
geen controle heeft. Deze cookies zijn over het algemeen ' analytische cookies ',
' prestatiecookies ' of ' targeting cookies '.

Cookies van Derden

Type cookie Sessiecoo
kie

Permanen
te cookie

Trackingpixels 
Deze pixels geven informatie met betrekking tot de Gebruiker,
zoals zijn/haar IP-adres, de tijd die op een pagina wordt
doorgebracht, een identificatie die is gekoppeld aan zijn/haar
browser of apparaat en het type browser dat wordt gebruikt.

X

Reclame van derden 
Deze cookies worden gebruikt om advertenties, inclusief
diensten, te tonen op basis van gegevens waarin de Gebruiker
interesse heeft getoond. 

X

Frequency capping 
Deze cookies regelen het aantal keren dat de Gebruiker een
advertentie ziet.

X

Advertentie-affiliatie 
Cookies op de link tussen advertenties.

X

Financiële logging 
Cookies bij verbinding met financiële websites.

X
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Tracking van socialemedia-plug-ins 
Met deze cookies kunnen sociale media de Gebruikers volgen,
zelfs als ze geen lid zijn van de betreffende sociale media, met
het oog op direct marketing en marktonderzoek.

X

Google analytics 
Deze cookies maken het mogelijk om bij te houden hoe
Gebruikers zich op de site gedragen.

X

Detectie van klikfraude X

Onderzoek en marktanalyse X

Productverbetering en foutoplossing X

23.6. De meeste internetbrowsers accepteren de cookies standaard. De Bezoeker of de Gebruiker
kan echter zijn internetbrowser naar eigen keuze configureren om hem/haar op de hoogte te
stellen wanneer hij/zij een cookie ontvangt of om cookies automatisch te blokkeren. De
meeste internetbrowsers geven de procedure hiervoor aan in het gedeelte ' Help ' van de
werkbalk (ook met betrekking tot essentiële cookies).

23.7. Hoewel de Bezoeker of de Gebruiker geen cookies hoeft te accepteren om de Site te kunnen
bezoeken, werken bepaalde aanbiedingen, functies of bronnen van de Site mogelijk niet naar
behoren en is het mogelijk dat de Bezoeker of de Gebruiker geen gebruik kan maken van alle
mogelijkheden of functionaliteiten als hij/zij deze verwerpt.

Informatie over cookies die specifiek zijn voor uw browser, kunt u vinden via de
onderstaande links:

Internet Explorer 9

https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-mana
ge-cookies

Microsoft Edge

https://privacy.microsoft.com/fr-be/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Firefox/Mozilla

Cookies uitschakelen:
https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers
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Cookies verwijderen:
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information

Safari

https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/sfri11471/mac

Opera

http://help.opera.com/Linux/10.10/fr/cookies.html

 
23.8. De Bezoeker of Gebruiker kan zijn toestemming in deze kwestie intrekken op elk moment en

op de manier waarop hij/zij aanvankelijk toestemming gaf voor het gebruik van cookies door
de Onderneming.

ARTICLE 24 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

24.1. MiiMOSA M® is een Frans en internationaal handelsmerk, geregistreerd door de
Onderneming bij het 'Institut National pour la Propriété Intellectuelle (INPI)' en de 'World
Intellectual Property Organization (WIPO)' onder de nummers 4117056 en 1325633. Het
merk mag op geen enkele manier worden gereproduceerd of geïmiteerd zonder de
voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Onderneming.

24.2. Tenzij anders vermeld, mag het Intellectuele Eigendom van de Onderneming niet worden
gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van de Onderneming en voor de doeleinden die
zijn gespecificeerd in de GO of voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in de tekst van de
Site. De Bezoeker of de Gebruiker is niet gemachtigd om de Site en/of de gehele of een deel
van de inhoud ervan te gebruiken, reproduceren, communiceren, verzenden, publiceren,
kopiëren, exploiteren, extraheren en/of hergebruiken op een manier die in strijd kan zijn met
de Intellectuele Eigendomsrechten van de Onderneming of van Derden. Het is de Bezoeker of
Gebruiker uitdrukkelijk verboden om de inhoud van de Site te verspreiden, extraheren,
reproduceren of wijzigen, overdragen, hergebruiken, leveren of gebruiken (inclusief, maar niet
beperkt tot, door het gebruik van ' robots ' of andere mechanismen) voor openbare of
commerciële doeleinden (inclusief lokvogels voor reserveringen, tekst, afbeeldingen of
audio- of videobestanden).

24.3. Niets in de GO verleent enig recht, titel of belang in Intellectuele Eigendom anders dan nodig
is om de Bezoeker of Gebruiker in staat te stellen toegang te krijgen tot de Site, deze te
bezoeken en te gebruiken of om toegang te krijgen tot de Diensten. Het bedrijf behoudt zich
alle rechten voor, behalve die opgenomen in de GO.

24.4. De inhoud die door de Gebruiker of door de Onderneming op verzoek of op indicatie van de
Gebruiker wordt gepubliceerd, wordt onder de volledige verantwoordelijkheid van de
Gebruiker gepubliceerd.
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24.5. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Onderneming te garanderen en te vrijwaren tegen elke
claim, klacht, juridische of andere procedure die wordt uitgevoerd door een andere Gebruiker
of een Derde in het geval van een schending van een Intellectueel Eigendomsrecht van deze
andere Gebruiker of Derde.

24.6. De Uitgevende Instelling-Ondernemer verleent de Onderneming een reproductierecht van
haar Intellectuele Eigendom om het Project op de Site te presenteren en/of in het kader van
mededelingen aan Investeerders en/of op de Site.

ARTICLE 25 – PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN
TERRORISMEFINANCIERING

25.1. Als buitenlandse vennootschap behorend tot een lidstaat van de Europese Economische
Ruimte die alternatieve financieringsdiensten aanbiedt op Belgisch grondgebied, is de
Onderneming onderworpen aan de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van
contanten (hierna de ' Wet WG/FT ').

25.2. De Onderneming is verantwoordelijk voor due diligence, identificatie en verificatie van de
identiteit van personen die Gebruiker willen worden, in het bijzonder door middel van de
vragenlijst die ze moeten invullen bij het registreren op de site en als onderdeel van de
Fondsenwervingen waaraan ze later zullen deelnemen.

25.3. Door het aanvaarden van de GO verklaren kandidaat-Investeerders dat de bron van de
fondsen die zij zullen betalen in de vorm van Bijdragen wettig is en in overeenstemming met
de Wet WG/FT.

25.4. Van haar kant verbindt de Onderneming zich ertoe om op de Site alleen Fondsenwervingen
aan te bieden die bedoeld zijn om een wettige activiteit te financieren in overeenstemming
met de Wet WG/FT in hoofde van de Uitgevende Instellingen-Ondernemers.

In dit verband verifieert de Onderneming tijdens de selectiefase van de projecten die door de
Uitgevende Instellingen-Ondernemers worden overwogen, het maatschappelijk doel en de
werkelijke activiteit van de Uitgevende Instelling-Ondernemer en verbindt de Uitgevende
Instelling-Ondernemer zich tot het einde van het Contract om de betaalde bijdragen
uitsluitend te gebruiken voor de realisatie van het Project, in overeenstemming met de
documenten en informatie die aan de Onderneming en aan de Investeerders zijn verstrekt.

ARTICLE 26 – BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ONDERNEMING

26.1. Als de Bezoeker of Gebruiker niet tevreden is met de gehele of een deel van de site, of met
een artikel van deze GO, is hun enige en exclusieve rechtsmiddel het stopzetten van de
toegang tot, het bezoeken of het gebruik van de Site.
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26.2. Voor alle op haar rustende verplichtingen is de Onderneming slechts gehouden tot een
inspanningsverbintenis, tenzij anders vermeld.

26.3. Mocht evenwel blijken dat de aansprakelijkheid van de Onderneming niettegenstaande de in
dit artikel genoemde gevallen van vrijstelling in het geding is, dan wordt het totale
gecumuleerde bedrag van de schadevergoeding die mogelijkerwijs verschuldigd is en/of de
mogelijke schade en rente die de Onderneming aan de Investeerder verschuldigd is in geval
van volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering, of vertraging in de uitvoering van zijn
verplichtingen in het kader van het leveren van de Site en/of de Diensten, ongeacht de
oorzaak van deze compensatie en/of deze schadevergoeding, uitdrukkelijk beperkt tot €
1000, - (duizend euro), binnen de grenzen voorzien in de wet, en in het bijzonder de Wet op
crowdfunding.

26.4. Mocht evenwel blijken dat de aansprakelijkheid van de Onderneming niettegenstaande de in
dit artikel genoemde gevallen van vrijstelling in het geding is, dan wordt het totale
gecumuleerde bedrag van de schadevergoeding die mogelijkerwijs verschuldigd is en/of de
mogelijke schade en rente die de Onderneming aan de Uitgevende Instelling-Ondernemer
verschuldigd is in geval van volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering of vertraging in de
uitvoering van zijn verplichtingen in het kader van het leveren van de Site en/of de Diensten,
ongeacht de oorzaak van deze compensatie en/of deze schadevergoeding, uitdrukkelijk
beperkt tot de bedragen die de Onderneming ontvangt voor de Servicekosten en
Beheerskosten.

26.5. Voor zover wettelijk toegestaan, is de Onderneming niet aansprakelijk voor enige directe,
indirecte, incidentele, specifieke, gevolgschade of enige schade die voortvloeit uit toegang
tot, bezoek aan of gebruik van de site.

26.6. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een onderbreking van de
toegankelijkheid van de Site en/of de Diensten die erop worden aangeboden en er kan geen
aanspraak worden gemaakt op enige compensatie voor verlies van inkomsten of verlies van
mogelijkheden, verlies van kans, gederfde inkomsten of winst of tijdverlies, tenzij deze
onderbreking het gevolg is van de schuldig verzuim van de Onderneming of een fout van de
Onderneming en moet worden beschouwd als het niet nakomen van zijn verplichtingen door
de Onderneming.

De Onderneming kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld jegens een
Bezoeker of Gebruiker of jegens een Derde Partij voor enige verslechtering, opschorting of
onderbreking van de Site of de Diensten die te wijten is aan overmacht, een Bezoeker, een
Gebruiker of een derde partij of aan de wisselvalligheden die voortvloeien uit de technische
aard en complexiteit van de implementatie en/of levering van de Site of de Diensten.

De Onderneming kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de
onderbreking van de toegankelijkheid van de Site om redenen van onderhoud of
actualisering en de mogelijk ongelukkige gevolgen van deze onderbreking voor Bezoekers,
Gebruikers en/of alle Derden.
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26.7. De op de Site aangeboden Diensten, producten, aanbiedingen, inhoud en documenten
worden ' als zodanig ' geleverd, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, tenzij
anders bepaald door overeenkomst of wet. Behalve waar wettelijk verboden, wijst de
Onderneming alle garanties af van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief en
zonder beperking, impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, bevredigende
kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid of
niet-schending van Intellectuele Eigendomsrechten. Noch de Onderneming, noch haar
licentiegevers, licentienemers, onderaannemers, serviceproviders of andere garanderen dat
de site of enige functie die deze bevat ononderbroken of zonder de minste fout zal worden
aangeboden, dat de defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze Site of de servers die
de Site beschikbaar stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

26.8. Elke Dienst, product, aanbieding, inhoud en gedownload item of anderszins verkregen door
toegang tot, bezoek of gebruik van de Site is op het risico van de Bezoeker of de Gebruiker,
die verantwoordelijk zal zijn voor eventuele schade aan zijn computerapparatuur en elk
verlies van gegevens die voortvloeien uit toegang tot, bezoek aan of gebruik van de site of
het downloaden van een dienst, product, aanbieding, inhoud of element dat direct of indirect
aan de Site is gekoppeld.

26.9. De Onderneming kan niet door een Gebruiker aansprakelijk worden gesteld, met uitzondering
van grove nalatigheid of bedrog, voor enige handeling, nalatigheid, niet-uitvoering,
gedeeltelijke uitvoering of vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen door de
Onderneming met betrekking tot de door deze Gebruiker geleden directe of indirecte schade
als gevolg van een handeling of nalatigheid van een andere Gebruiker of een andere persoon
gerelateerd aan deze laatste.

26.10. De Diensten en de Site kunnen hyperlinks bevatten naar sites of diensten die worden
aangeboden door Derden (gezamenlijk aangeduid als ' Sites van derden '), waarbij de
pagina's met betrekking tot de Sites van Derden verschijnen in een volledig en geïsoleerd
venster, onder hun respectievelijke adressen. Dergelijke Sites van Derden vallen niet onder de
controle van de Onderneming en de Onderneming is er niet verantwoordelijk voor. De
Onderneming verifieert, onderschrijft, bewaakt, bekrachtigt of garandeert geen Sites van
Derden. De Gebruiker bezoekt en gebruikt de Sites van Derden op eigen risico.

De Onderneming kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van Sites van
Derden die niet in overeenstemming zijn met de Belgische, Franse, Europese en/of
internationale wet- en regelgeving.

Wanneer de Gebruiker een link naar een Site van een Derde gebruikt, zijn de algemene
voorwaarden en het beleid van die Derde van toepassing, inclusief zijn privacy- en
verzamelingsbeleid voor Persoonsgegevens. De Gebruiker moet elk onderzoek uitvoeren dat
hij nodig of passend acht voordat hij overgaat tot enige transactie in verband met dergelijke
Sites van Derden.
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26.11. Met betrekking tot de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer is het doel van de
activiteit van de Onderneming beperkt tot het geven van een mening over de bestaande
winstgevendheid en solvabiliteit van de kandidaat-Uitgevende Instelling-Ondernemer en over
zijn vooruitzichten voor toekomstige groei en ontwikkeling, zonder dat dit advies een
beleggingsadvies is of als zodanig kan worden geïnterpreteerd zoals bepaald in artikel 5.

De Onderneming garandeert niet de toekomstige winstgevendheid en solvabiliteit van de
Uitgevende Instelling-Ondernemer die ze heeft geselecteerd en geeft hier geen garanties
over, noch met betrekking tot een project waarvoor ze toestemming heeft gegeven voor
publicatie op de Site.

Groeivooruitzichten en eerdere rendementen en/of ontwikkelingen van een Uitgevende
Instelling-Ondernemer vormen geen garantie voor zijn toekomstige rendementen en/of
ontwikkelingen. Behalve in geval van bedrog, kan de Onderneming niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade van welke aard dan ook die een Investeerder lijdt als gevolg van de
verslechtering van de financiële situatie van de Uitgevende Instelling-Ondernemer of als
gevolg van inbreuken of vertragingen van de Uitgevende Instelling-Ondernemer in het kader
van het nakomen van zijn verplichtingen.

In elk geval is het aan de Investeerder om zijn eigen analyse van de Uitgevende
Instelling-Ondernemer en van het Project uit te voeren en, indien nodig, het advies in te
winnen van een investeringsadviseur, aangezien het advies gegeven door de Onderneming
niet bedoeld is om dit te vervangen.

26.12. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de Uitgevende
Instelling-Ondernemer voor enige vergoeding in geval van weigering om het door de
Uitgevende Instelling-Ondernemer beoogde project op de Site te publiceren, in geval van
weigering om het bedrag van het Totale Financieringsbedrag te verhogen, in geval van
moeilijkheden eigen aan de Uitgevende Instelling-Ondernemer tijdens de Fondsenwerving, in
geval van mislukking van de Fondsenwerving, in geval van moeilijkheden van de Uitgevende
Instelling-Ondernemer die zich voordoen tijdens de looptijd van de Lening en/of de
terugbetaling ervan of in geval van wanbetaling door de Bankpartner.

26.13. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de Gebruiker voor enige
schadevergoeding in geval van wijziging of annulering van de Fondsenwerving of het Project
of in geval van mislukking van de Fondsenwerving.

26.14. De Onderneming garandeert op geen enkele manier de correcte uitvoering van de
verplichtingen door de Uitgevende Instelling-Ondernemer, noch de succesvolle beëindiging
van de Leningsovereenkomst of Donatie, deze laatste afhankelijk van de solvabiliteit van de
Uitgevende Instelling-Ondernemer gedurende de looptijd van de Leningsovereenkomst of
Donatie.
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26.15. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een Bijdrage
of van een verzuim van de Kredietnemer in het kader van een Lening (in het bijzonder in
geval van het niet halen van een Vervaldatum door de Kredietnemer).

26.16. De Onderneming houdt geen toezicht op de verzending door de Uitgevende
Instelling-Ondernemer van de Tegenprestaties aan de Investeerders. Bijgevolg kan de
Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld bij afwezigheid van ontvangst van een
Tegenprestatie door een Investeerder.

26.17. In elk geval is de Onderneming niet meer aansprakelijk voor enige schade die een
Investeerder en/of een Uitgevende Instelling-Ondernemer lijdt als gevolg van schendingen of
vertragingen door de Investeerder in de nakoming van zijn verplichtingen, als gevolg van
tekortkomingen of vertragingen door de Uitgevende Instelling-Ondernemer in de uitvoering
van zijn verplichtingen, als gevolg van inbreuken begaan door een Derde of in geval van
overmacht of toeval.

26.18. De Onderneming kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die is
toegebracht aan een Bezoeker, een Gebruiker of een Derde op grond van een contractuele
aansprakelijkheid, quasi-onrechtmatige daad of in enige andere hoedanigheid, als gevolg van
een handeling of een feit dat zich heeft voorgedaan na de vervaldatum of beëindiging van de
GO of in het geval dat de Site en Diensten worden stopgezet.

26.19. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van gegevens die door
de Gebruiker worden uitgewisseld met wie dan ook, indien van toepassing, in de context van
het gebruik van de Site.

26.20. De Onderneming is op geen enkele manier verplicht door de GO om iets doen of na te laten
dat volgens haar een wet of regelgeving of een vertrouwelijkheidsverplichting die op haar
betrekking heeft, zou schenden of dwingen te schenden.

26.21. De Onderneming verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de informatie op of de inhoud van
de Site of de Diensten correct, duidelijk en niet misleidend is.

26.22. Door het aanvaarden van de GO erkent de Gebruiker dat hij de reikwijdte, inhoud en
juridische gevolgen heeft ontvangen, gelezen en begrepen van de Leningen en Donaties die
kunnen worden verleend en/of aangevraagd via een Fondsenwerving op de Site en van alle
gerelateerde documenten, die hem door de Onderneming zijn voorgelegd en/of ter
beschikking zijn gesteld. De Gebruiker erkent dat hij, voorafgaand aan de toestemming van
een Lening of Donatie en/of de organisatie van een Fondsenwerving, om een juridisch advies
heeft gevraagd met betrekking tot de toestemming van een Lening of Donatie en/of de
organisatie van een Fondsenwerving op de Site en de gevolgen die eraan verbonden zijn.

ARTICLE 27 – KENNISGEVINGEN
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27.1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de GO, zullen Bezoekers en Gebruikers elke
kennisgeving die vereist of toegestaan is volgens de bepalingen van de GO, schriftelijk aan
de Onderneming doen per e-mail naar het e-mailadres bonjour@miimosa.com of door
aangetekende post met ontvangstbevestiging gestuurd naar: Florian BRETON, Voorzitter en
Chief Executive Officer, MiiMOSA Group, 93108 Montreuil Cedex (Frankrijk), Avenue du
Président Wilson 95, CS 5003.

De Onderneming kan het adres wijzigen waarnaar de kennisgevingen moeten worden
verzonden, door in de GO en/of op de site het nieuwe adres aan te geven waarnaar de
kennisgevingen moeten worden verzonden.

27.2. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de GO, zal de Onderneming elke kennisgeving die
vereist of toegestaan is volgens de bepalingen van de GO, schriftelijk aan de Gebruiker doen
via e-mail naar het e-mailadres waarnaar de Gebruiker op zijn Profiel verwijst of per
aangetekende post met ontvangstbevestiging verzonden naar het postadres waarnaar de
Gebruiker op zijn profiel verwijst.

27.3. Kennisgevingen waarvan sprake is in artikel 27.1. en 27.2. worden geacht te zijn uitgevoerd

(i) voor kennisgevingen verzonden per aangetekende brief met
ontvangstbevestiging : op de datum van de eerste aanbieding van de
aangetekende brief door de post, de datum vermeld op het ontvangstsbewijs als
bewijs van de datum ; en

(ii) voor kennisgevingen verzonden per e-mail : op de datum vermeld op de e-mail,
op de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze e-mail in leesbare vorm is ontvangen.

ARTICLE 28 – INVORDERING DOOR DE ONDERNEMING VAN SCHULDVORDERINGEN VAN
INVESTEERDERS

28.1. Invordering van schuldvorderingen van de Investeerder

De Investeerder erkent en aanvaardt dat de bepalingen voorzien in Artikelen 13.12., 13.13. en
13.14. namens de Investeerder kunnen worden uitgevoerd door de Onderneming, elk
advocatenkantoor of elk incassobedrijf naar keuze dat het daartoe uitdrukkelijk als agent
heeft gemachtigd, en onthoudt zich daarom uitdrukkelijk van enige kennisgeving, opvolging
en meer in het algemeen elke actie met betrekking tot de wanbetaling van de Uitgevende
Instelling-Ondernemer.

De Onderneming kan voor de invordering van enige schuldvordering onder de
Leningsovereenkomst of de Donatie namens alle Investeerders, advocatenkantoor of
incassobedrijf naar keuze, een schuldverklaring afgeven en alle nodige maatregelen nemen
in overeenstemming met de GO.

28.2. Openen van een insolventieprocedure met betrekking tot de Uitgevende
Instelling-Ondernemer
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In geval van het openen van een insolventie- of ontbindingsprocedure (faillissement,
gerechtelijke reorganisatie, vrijwillige of gerechtelijke ontbinding of liquidatie) met betrekking
tot de Uitgevende Instelling-Ondernemer, erkent en aanvaardt de Investeerder dat de
Onderneming, elk advocatenkantoor of elk door deze laatste aangesteld en daartoe
gemachtigd incassobureau alle schuldverklaringen kan afgeven en alle nodige maatregelen
kan nemen voor invordering van de schuld.

ARTICLE 29 – NIET-CONCURENTIEBEDING

Zolang de Gebruiker geregistreerd is op de Site en gedurende een periode van drie (3) jaar na
het einde van zijn registratie, is het de Gebruiker verboden om direct of indirect en op welke
manier dan ook met de Onderneming te concurreren door het organiseren of ontwikkelen
van een platform dat vergelijkbaar met of identiek is aan de Site en gericht op de Uitgevende
Instellingen-Ondernemersvermeld op de Site.

Het in dit artikel voorziene concurrentieverbod geldt zowel voor het Belgische grondgebied
als voor het grondgebied van de aan België grenzende landen (Nederland, Frankrijk,
Groothertogdom Luxemburg, Duitsland), met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk.

ARTICLE 30 – VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

De Onderneming heeft een verzekering voor haar beroepsaansprakelijkheid afgesloten bij
AIG Europe SA, in overeenstemming met artikel 12 van de Wet op crowdfunding.

ARTICLE 31 – ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING

De Gebruiker gebruikt de Site en de op de Site aangeboden Diensten volledig onafhankelijk
en zijn registratie op de Site en het verzamelen van Bijdragen vormen ten opzichte van de
Onderneming geen enkele relatie van ondergeschiktheid, agentschap, feitelijke
vennootschap of vertegenwoordiging.

ARTICLE 32 – VOLLEDIGHEID

Tenzij anders bepaald, bevat de GO op volledige en exclusieve wijze alle voorwaarden die van
toepassing zijn op het onderwerp van de GO en annuleren en vervangen deze alle
onderhandelingen, mededelingen, verklaringen en eerdere verbintenissen, zowel mondeling
als schriftelijk, tussen de partijen wat betreft het onderwerp van de GO.

ARTICLE 33 – DEELBAARHEID EN VERVANGING

Als een bepaling van de GO ongeldig wordt verklaard of als niet-toepasselijk wordt
beschouwd, heeft deze ongeldigheid of niet-toepasbaarheid op geen enkele manier invloed
op de geldigheid of toepassing van enige andere bepaling van de GO, tenzij deze andere
bepalingen een integraal onderdeel zijn van of duidelijk onscheidbaar zijn van bepalingen
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ongeldig verklaard of niet van toepassing geacht. In het geval van een dergelijke
ongeldigverklaring of niet-toepasbaarheid, zullen de Partijen te goeder trouw trachten
overeenstemming te bereiken over de wijzigingen die in de GO moeten worden aangebracht
en de ongeldig gemaakte of niet-toepasbare bepaling te vervangen door een nieuwe
bepaling, om de GO voor zover mogelijk een effect te verlenen dat overeenkomt met de
gemeenschappelijke bedoeling van de Partijen om het economische evenwicht van de GO en
de betrekkingen tussen de partijen te bewaren.

ARTICLE 34 – ONDERLINGE AFSTEMMING VAN CONTRACTUELE DOCUMENTEN

Als er een tegenstrijdigheid wordt geconstateerd tussen de Leningsovereenkomst, het
Dienstverleningscontract en/of de GO, komen de Partijen overeen dat de volgende volgorde
prevaleert: de Leningsovereenkomst, het Dienstverleningscontract en de GO.

ARTICLE 35 – OP AFSTAND GESLOTEN OVEREENKOMST

35.1. In overeenstemming met het Wetboek van economisch recht geniet de Bezoeker die voor
privédoeleinden handelt en die zich op de Site wil registreren en daarom een Gebruiker wil
worden en die, voor dit doel, de GO heeft goedgekeurd, over een periode van veertien (14)
Dagen die ingaan op de dag waarop hij de Leningsovereenkomst ondertekent of de Donatie
uitvoert, om de Lening of Donatie in te trekken en er zonder kosten of boete van af te zien.

Om zich tijdens de bovengenoemde periode geldig terug te trekken, moet de Gebruiker een
e-mail sturen naar de Onderneming op het e-mailadres investisseurs@miimosa.com binnen
de bovengenoemde periode, met de mededeling dat hij van plan is zich terug te trekken.

35.2. Bovendien en als de Gebruiker vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien
(14) dagen al een Bijdrage heeft geleverd aan een Uitgevende Instelling-Ondernemer door
deze te storten in de projectportefeuille (en daarom een Investeerder is geworden), zal de
terugtrekking door deze Gebruiker (die Investeerder is geworden) en die naar behoren werd
meegedeeld aan de Onderneming, ook automatisch een terugtrekking met betrekking tot de
Uitgevende Instelling-Ondernemer met zich meebrengen wat betreft de Bijdrage die aan deze
laatste werd toegekend binnen dezelfde periode van veertien (14) Dagen.

De Bijdrage betaald door deze Gebruiker (die Investeerder is geworden) moet aan hem
worden geretourneerd door de Bankpartner binnen veertien (14) Dagen vanaf de datum van
ontvangst door het Bedrijf van de e-mail van de Gebruiker die hem op de hoogte stelt van zijn
intentie om in te trekken.

ARTICLE 36 – PROCEDURES VOOR BELANGENCONFLICTEN

36.1. De Onderneming wordt waarschijnlijk geconfronteerd met situaties van belangenconflicten,
gedefinieerd als situaties waarin de Onderneming en/of een van haar Leden en/of partners
een direct of indirect belang van financiële aard heeft dat in strijd is met de belangen van een
Gebruiker.
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Dergelijke situaties brengen het risico met zich mee dat de belangen van de klanten van
MiiMOSA worden geschaad, of dit nu Uitgevende Instellingen-Ondernemers of Investeerders
zijn.

36.2. Om de bescherming en voorrang van de belangen van Gebruikers te waarborgen, heeft de
Onderneming een beleid geïmplementeerd om belangenconflicten te voorkomen en te
beheren, zodat de bescherming en voorrang van de belangen van Gebruikers gewaarborgd
zijn. Dit beleid wordt regelmatig bijgewerkt met betrekking tot de toepasselijke regelgeving
en de activiteiten van de Onderneming.

36.3. De Onderneming heeft voortdurend aandacht voor elke situatie van belangenconflict die zich
kan voordoen in haar relaties en/of de relaties van de Leden van de Onderneming met

▪ kandidaat-Uitgevende Instellingen-Ondernemers ;
▪ kandidaat-Investeerders ;
▪ de partners van de Onderneming ; en/of
▪ andere leden van de Onderneming.

36.4. In elk geval meldt elk lid van de Onderneming elke situatie waarin hij van mening is dat de
voorrang van de belangen van een investeerder en/of een Uitgevende Instelling-Ondernemer
niet verzekerd is en/of waarschijnlijk niet verzekerd zal zijn, per gewone post aan de
maatschappelijke zetel van het bedrijf of per e-mail naar het e-mailadres
Investisseurs@miimosa.com.

36.5. Situaties met belangenconflicten zijn vrijwel eindeloos, dus de volgende typologie van
belangenconflicten is niet bedoeld om volledig te zijn.

a. Voorkoming van belangenconflicten met betrekking tot Uitgevende
Instellingen-Ondernemers

Aard van het
belangenconflict

Preventieve maatregelen Controlefrequentie

Persoonlijke
relaties van een lid
van de
Onderneming met
een
kandidaat-Uitgeven
de
Instelling-Onderne
mer

Het lid van de Onderneming dat persoonlijke
relaties onderhoudt met een lid van een
kandidaat-
Uitgevende Instelling-Ondernemer die een
financieringsaanvraag heeft ingediend of gaat
indienen op de Site, moet dit vermelden in
een schriftelijke verklaring die hij per gewone
post naar de hoofdzetel van de Onderneming
stuurt of per e-mail naar het e-mailadres
Investisseurs@miimosa.com.

Voor elk project
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In dat geval onthoudt het lid van de
Onderneming zich in ieder geval van
deelname aan het selectieproces van het
Project.

Bezit van een deel
van het kapitaal
van de
kandidaat-Uitgeven
de
Instelling-Onderne
mer door een lid
van de
Onderneming

Het lid van de Vennootschap dat een deel van
het kapitaal bezit van de Uitgevende
Instelling-Ondernemer die een
financieringsaanvraag heeft ingediend of gaat
indienen op de Site, moet dit melden in een
schriftelijke verklaring die hij per gewone post
naar de hoofdzetel van de Onderneming
stuurt of per e-mail naar het e-mailadres
Investisseurs@miimosa.com.

In dat geval onthoudt het lid van de
Onderneming zich in ieder geval van
deelname aan het selectieproces van het
Project.

In het geval dat het lid van de Vennootschap
lid is van de Kredietcommissie, mag dit lid
niet deelnemen aan de beraadslagingen en de
stemprocedure van de Kredietcommissie in
het selectieproces van het Project.

Voor elk project

Selectie van
projecten
voorgesteld door
een
kandidaat-Uitgeven
de
Instelling-Onderne
mer
(i) die een
niet-oprichtende
aandeelhouder van
de Onderneming
is ; of
(ii) waarvan een
deel van het
kapitaal in het

De (kandidaat)-Uitgevende
Instelling-Ondernemer

(i) die een niet-oprichtende
aandeelhouder van de Onderneming
is; of

(ii) (waarvan een deel van het kapitaal
in het bezit is van een van de
niet-oprichtende aandeelhouders
van de Onderneming,

en die een financieringsaanvraag op de Site
heeft ingediend of gaat indienen of die op de
hoogte zijn van het aanvragen van een
financieringsaanvraag, moet dit melden in

Voor elk project
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bezit is van een
van de
niet-oprichtende
aandeelhouders
van de
Onderneming

een schriftelijke verklaring die hij per gewone
post naar de hoofdzetel van de Onderneming
stuurt of per e-mail naar het e-mailadres
Investisseurs@miimosa.com.

Als het Project aan het einde van het
selectieproces van het Project op de Site
wordt gepubliceerd, wordt de status van
niet-oprichtende aandeelhouder van de
Onderneming van de Uitgevende
Instelling-Ondernemer en/of een van zijn
aandeelhouders vermeld in de
Projectinformatienota of in de gedetailleerde
presentatie.

Toestemming voor
een bijdrage door
een lid van de
Onderneming

Het lid van de Onderneming dat ervoor kiest
om een bijdrage te leveren in het kader van
het Project, moet dit vermelden in een
schriftelijke verklaring, die hij per gewone
post naar de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap stuurt of per e-mail naar het
e-mailadres Investisseurs@miimosa.com.

In dat geval onthoudt het lid van de
Onderneming zich in ieder geval van
deelname aan het selectieproces van het
Project.

Voor elk project

Voorstel en/of
ontvangst van
geschenken en
voordelen aan
personeelsleden
van de
Onderneming
vanwege een
Uitgevende
Instelling-Onderne
mer

Het is leden van de Onderneming niet
toegelaten om geschenken of voordelen van
welke aard dan ook te ontvangen van een
Uitgevende Instelling-Ondernemer.

Jaarlijks

b. Voorkomen van belangenconflicten met betrekking tot Investeerders
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Aard van het
belangenconflict

Preventieve maatregelen Controlefrequentie

Persoonlijke relaties
van een lid van de
Onderneming met
een
kandidaat-Uitgeven
de
Instelling-Ondernem
er

De selectie en monitoring van de projecten
gebeurt op basis van objectieve criteria, om
Investeerders betrouwbare informatie te
verschaffen over de Projecten die zij geheel
of gedeeltelijk hebben gefinancierd.

Het lid van de Onderneming dat heeft
verklaard persoonlijke relaties te hebben
met de Investeerder of die een deel van het
kapitaal van de Investeerder bezit, onthoudt
zich van deelname aan het selectieproces
en de monitoring van het Project in kwestie.

Voor elk project

Voorstel en/of
ontvangst van
geschenken en
voordelen aan
personeelsleden
van de
Onderneming
vanwege een
Investeerder

Het is leden van de Onderneming niet
toegelaten om geschenken of voordelen
van welke aard dan ook te ontvangen van
een Investeerder.

Jaarlijks

c. Voorkoming van belangenconflicten met betrekking tot de partners van de
Onderneming

Aard van het
belangenconflict

Preventieve maatregelen Controlefrequentie

Relaties van de
Onderneming met
de partners en
zakelijke
leveranciers

Projecten worden regelmatig door partners
(bijv. banken, landbouwvakbonden,
adviesorganisaties, enz.) naar de
Onderneming gestuurd.

Het lid van de Onderneming dat belast is
met het beheer van partnerschappen met
zakenlieden heeft geen stemrecht in het

Jaarlijks
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Kredietcomité, met uitzondering van de
Voorzitter en de CEO.

Bovendien zorgt de Onderneming ervoor dat
de vergoeding van de leden van de
Kredietcommissie niet rechtstreeks verband
houdt met de Totale Geïnde bedragen.

d. Voorkoming van belangenconflicten met betrekking tot de leden van de Onderneming

Aard van het
belangenconflict

Preventieve maatregelen Controlefrequentie

Vergoeding van de
personeelsleden
van de
Onderneming

De Onderneming zorgt ervoor dat de
vergoeding van haar personeelsleden
onafhankelijk is van de Totale Geïnde
bedragen om te garanderen dat deze
geschikt is.

Het verkoopteam en het risicoteam van de
Onderneming staan niet onder toezicht van
dezelfde persoon.

Het mogelijke variabele deel van de
vergoeding van de personeelsleden van de
Onderneming hangt af van de algemene
prestaties van de Onderneming en niet van
die van specifieke Projecten of de Totale
Geïnde Bedragen.

Jaarlijks

36.6. Wanneer een geïdentificeerd belangenconflict niet kon worden vermeden, wordt een
duidelijke kennisgeving in de vorm van een waarschuwing op de site naar
kandidaat-Investeerders gestuurd via de gedetailleerde presentatie van het betrokken
Project.

De Onderneming zal een kopie van deze waarschuwing op zijn servers bewaren gedurende
de duur van het Project.

Bovendien zal een e-mail met de bovengenoemde waarschuwing worden verzonden naar alle
Investeerders die hebben deelgenomen aan de betreffende fondsenwerving.
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ARTICLE 37 – CLAIMS EN GESCHILLEN

Voor elk meningsverschil of geschil kan de Bezoeker of de Gebruiker per e-mail een
schriftelijke klacht sturen naar de klantenservice van de Onderneming   naar het e-mailadres
investisseurs@miimosa.com of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging gericht
aan: MiiMOSA Group, 93108 Montreuil Cedex (Frankrijk), Avenue du President Wilson 95, CS
5003.

Bij gebrek aan een minnelijke oplossing tussen de partijen, zal elk meningsverschil of geschil
worden behandeld in overeenstemming met artikel 39.

ARTICLE 38 – BEWIJS EN HANDTEKENING

38.1. De Gebruiker erkent dat schrijven op elektronische media dezelfde bewijskracht heeft als
schrijven op papier.

38.2. Elektronische registratie is een bewijs ten aanzien van de Gebruiker.

38.3. De Gebruiker ondertekent elektronisch de Leningsovereenkomsten, Donatiecontracten en/of
Dienstverleningscontracten die hij aangaat.

De elektronische handtekening van de Gebruiker op de Leningsovereenkomsten,
Donatiecontracten en/of Dienstverleningscontracten aan de hand waarvan hij met zekerheid
kan worden geïdentificeerd, vormt het bewijs van de aanvaarding door de Gebruiker van de
Leningsovereenkomsten, Donatiecontracten en/of Dienstverleningscontracten en de
verbintenis van de Gebruiker om deze uit te voeren.

38.4. Het bewijs van de verplichtingen die voortvloeien uit Leningsovereenkomsten,
Donatiecontracten en/of Dienstverleningscontracten kan worden geleverd door elke
duurzame drager die de verplichtingen vermeldt die worden gedragen door
Leningsovereenkomsten, Donatiecontracten en/of Dienstverleningscontracten. De Gebruiker
verbindt zich ertoe om in het bijzonder papier, USB-sticks, cd-roms, dvd's, geheugenkaarten,
harde schijven van computers, e-mails, en alle andere instrumenten als duurzame drager te
erkennen waarmee de Gebruiker en/of de Onderneming de informatie in de
Leningsovereenkomsten, Donatiecontracten en/of Dienstverleningscontracten kunnen
bewaren op een manier die in de toekomst gemakkelijk kan worden geraadpleegd tijdens
een periode die geschikt is voor de doeleinden waarvoor de informatie is bedoeld en die de
identieke reproductie van genoemde informatie mogelijk maakt.

ARTICLE 39 – TOEPASSELIJK RECHT EN KEUZE VAN DE RECHTBANK

39.1. De Belgische wetten zijn de enige die van toepassing zijn op de GO en op de relaties tussen
de Onderneing en de Gebruiker en tussen de Gebruikers.
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39.2. Geschillen die ontstaan in het kader van relaties die onderworpen zijn aan de GO vallen
onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Brussel. De GO voorziet niet in een buitengerechtelijke wijze van
conflictoplossing.

ARTICLE 40 – DISCLAIMER

Uitgever: De heer Florian BRETON

Uitgever van de website: Groupe MiiMOSA

Bedrijfsvorm: Société par Actions Simplifiée
(vereenvoudigde vennootschap op aandelen
onder Frans recht)

Maatschappelijk kapitaal: 18.104 euro RCS van Bobigny 803 980 218

Btw-nummer: FR 67803980218

Hoofdkantoor: 93108 Montreuil Cedex (Frankrijk), Avenue
du President Wilson 95, CS 5003

E-mail: bonjour@miimosa.com

Telefoonnummer: 01 42 70 93 20

FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten
en Markten), geregistreerd bij Banque
Carrefour des Entreprises onder nummer
0544.279.965 en met maatschappelijke
zetel te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14

Tel. : +32(0)2 220 52 11

Fax : +32(0)2 220 52 75

Website : https://www.fsma.be/fr

Webhost: Digital Ocean Inc., New York - Verenigde
Staten van Amerika

Versie bijgewerkt op 2021/06/14 Pagina 70

mailto:bonjour@miimosa.com
https://www.fsma.be/fr

