INVESTEERDERSVOORWAARDEN VAN CROWD CAPITAL BRABANT
Investeerdersvoorwaarden van Crowd Capital Brabant B.V., statutair gevestigd te
Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel
onder nummer 61804681.
1
DEFINITIES
1.1
Met beginhoofdletter geschreven uitdrukkingen hebben de volgende
betekenis:
Voorwaarden: deze Investeerdersvoorwaarden;
CCB: Crowd Capital Brabant B.V. en alle met haar verbonden (rechts-)personen
en vennootschappen, die deze Voorwaarden met toestemming van Crowd Capital
Brabant B.V. hanteren;
Financiering: een financiering aan de Ondernemer van een Investeerder,
inclusief alle daarbij behorende documentatie, waaronder begrepen, maar niet
beperkt tot de overeenkomst van geldlening;
Golden Egg Check: een online platform voor de Ondernemer, waarin hij onder
meer kan bouwen aan zijn bedrijfspresentatie;
Investeerder: een investeerder met de intentie om te participeren in of
financieren aan ondernemingen van derden;
Ondernemer: de persoon of personen die de uiteindelijke zeggenschap heeft in
een onderneming en/of een vennootschap en de rechtspersoon en/of
onderneming waarin hij of zij de uiteindelijke zeggenschap heeft of hebben tot
wie CCB een aanbod richt en⁄of die aan CCB een opdracht geeft en/of met wie
een overeenkomst tot stand is of wordt gebracht.
2
TOEPASSELIJKHEID
2.1
De Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen CCB en
Investeerders. De Voorwaarden van de Investeerder zijn niet van toepassing op
de relatie tussen CCB en de Investeerder.
2.2
Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van de Voorwaarden
staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden niet in
de weg. CCB en de Investeerder zullen in overleg treden om nietige en/of
vernietigde bepalingen van de Voorwaarden te vervangen door bepalingen, die
zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige en/of
vernietigde bepalingen.
3
TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
3.1
Een Investeerder gaat akkoord met deze Voorwaarden, indien en voor
zover hij gebruik maakt van het platform van CCB binnen de Golden Egg Check.
3.2
Het staat CCB vrij de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te
vullen. Wijzigingen van de Voorwaarden zijn eerst geldig nadat die wijzigingen
en/of aanvullingen door CCB aan de Investeerder kenbaar zijn gemaakt.
3.3
Als verklaringen of gedragingen ten aanzien waarvan de Voorwaarden de
schriftelijke vorm vereist, worden tevens beschouwd elektronische verklaringen
en/of verklaringen.
4
GOLDEN EGG CHECK
4.1
CCB maakt voor haar diensten gebruik van een eigen platform binnen de
Golden Egg Check.
4.2
Op het platform van CCB binnen Golden Egg Check gelden naast deze
Voorwaarden de gebruiksvoorwaarden en privacy policy van Golden Egg Check.
Bij strijdigheid tussen deze voorwaarden en de gebruikersvoorwaarden en privacy
policy van Golden Egg Check, prevaleren deze Voorwaarden.
5
INTELLECTUELE EIGENDOM
5.1
Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens
en/of in het kader van de door CCB al dan niet binnen het platform van CCB
binnen de Golden Egg Check tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke
voortbrengselen (zoals onder meer teksten, tekeningen, analyses, rapporten,
methoden, technologieën, computerprogrammatuur, databanken en
documentatie), hierna te noemen “Voortbrengselen”, berusten uitsluitend bij
CCB. De Investeerder zal Voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen
en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als maker en/of rechthebbende daarvan
gedragen. De Investeerder zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele
eigendom niet uit en van Voortbrengselen verwijderen of wijzigen.
5.2
CCB heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming
en/of beveiliging van Voortbrengselen. De Investeerder zal technische
maatregelen ter bescherming en/of beveiliging van Voortbrengselen niet
verwijderen of ontwijken.
5.3
Door CCB ten aanzien van Voortbrengselen aan de Investeerder verleende
rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk beschreven niet exclusieve rechten, die
met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van de Voortbrengselen in strijd
met de rechten van CCB de V en/of het toepasselijke recht. De Investeerder
verkrijgt door het gebruik van het platform van CCB binnen de Golden Egg Check
geen rechten van intellectuele eigendom. Door CCB verleende rechten zijn niet
vatbaar voor overdracht.
5.4
Indien en voor zover Voortbrengselen aan de Investeerder zijn verstrekt
en/of toegankelijk zijn, ten aanzien waarvan rechten van intellectuele eigendom
aan anderen dan CCB toebehoren, gelden ten aanzien van die Voortbrengselen
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door de rechthebbende(n) gehanteerde voorwaarden in plaats van daarvan
afwijkende bepalingen in deze Voorwaarden. De Investeerder aanvaardt de in dit
artikel 4.3 bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de Investeerder kennis
heeft kunnen nemen door CCB te verzoeken die aan de Investeerder te
verstrekken.
5.5
CCB behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de
geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de
bemiddelingswerkzaamheden voor de Ondernemer, voor zover op die producten
in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
5.6
Het is de Investeerder uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen,
werkwijzen, adviezen, (model )contracten en andere geestesproducten al dan
niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
6
AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING
6.1
CCB is niet aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een
Financiering.
6.2
CCB treedt niet in de (rechts-)verhouding tussen de Ondernemer en een
Investeerder en adviseert vanaf het moment van totstandkoming van de
Financiering evenmin terzake van die (rechts-)verhouding. CCB is niet
aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen door de Ondernemer,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot verplichtingen uit hoofde van de
Financiering.
6.3
CCB gaat uit van een juiste en volledige aanlevering van informatie door
de Ondernemer en is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuiste, onvolledige en/of
niet tijdige informatievoorziening door de Ondernemer.
6.4
Aansprakelijkheid van CCB kan uitsluitend ontstaan, nadat de
Investeerder CCB onverwijld, maar uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren
van de tekortkoming deugdelijk door middel van een per aangetekende post
verzonden brief in gebreke heeft gesteld en CCB gedurende een redelijke termijn
in de gelegenheid heeft gesteld de gestelde schade te herstellen.
6.5
Ieder vorderingsrecht van de Investeerder jegens CCB vervalt zes
maanden na het ontstaan van de vordering.
6.6
CCB is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding behoudens
indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van CCB of
haar leidinggevende ondergeschikten, is toegebracht. CCB is in geen geval
aansprakelijk voor directe, indirecte of immateriële schade, zoals maar niet
beperkt tot bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten,
verlies van klanten en schade aan naam en/of goodwill.
6.7
Indien CCB ondanks het bepaalde in artikel 5.1, leidt tot
aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds zijn beperkt tot het bedrag dat
in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke
aansprakelijkheidsverzekering van CCB wordt uitbetaald, te vermeerderen met
het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke
verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van CCB
komt.
6.8
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 5.6
bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal € 25.000,--.
6.9
Ieder vorderingsrecht van de Investeerder en/of derden jegens CCB
vervalt een jaar na beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden.
7
BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT
7.1
De relatie tussen CCB en Investeerders wordt uitsluitend beheerst door
Nederlands recht.
7.2
De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant heeft
rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect
uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen. Aanbiedingen van en
overeenkomsten met CCB worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
7.3
Indien CCB een niet Nederlandstalige versie van deze Voorwaarden
hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet Nederlandstalige versie
verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.

