
	  

	  

JURIDISCHE VOORWAARDEN 
Belangrijk 

Deze juridische voorwaarden bepalen de regels die van toepassing zijn op uw 

gebruik van deze Bolero ® Crowdfunding website (www.bolero-

crowdfunding.be, hierna de “Website”). Het gebruik van deze Website 

impliceert de aanvaarding van de voorwaarden die hierna volgen, met inbegrip 

van de verwerkingen van persoonsgegevens zoals aangegeven in onderstaande 

hoofdstukken “Gebruik van persoonsgegevens” en “Gebruik van cookies”. 

Indien u deze regels niet aanvaardt, dient u deze Website te verlaten. 

 

Algemeen 

Bolero® is een geregistreerd merk van de beursvennootschap KBC Securities 

NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, geregistreerd 

bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0437.060.521 (hierna 

“KBC Securities NV”). Alle auteursrechten, octrooien, intellectuele en andere 

eigendomsrechten met betrekking tot deze Website en de inhoud ervan, 

behoren te allen tijde toe aan KBC Securities NV of aan derden met wie KBC 

Securities NV daaromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Het gebruik van 

deze Website impliceert op geen enkele wijze enige toekenning of overdracht 

van enig recht op licentie. Elke vorm van reproductie van de inhoud van deze 

Website voor andere doeleinden dan privé-gebruik, is strikt verboden. 

De informatie op deze Website wordt kosteloos toegankelijk gemaakt en is 

enkel bedoeld voor personen die gevestigd zijn in België. Het is de 

verantwoordelijkheid van de bezoeker van de Website om op de hoogte te zijn 

van alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften van enige jurisdictie 

andere dan België en deze na te leven.  



	  

	  

De informatie die is opgenomen op deze Website is uitsluitend bedoeld voor 

algemene informatiedoeleinden. De dienst Bolero® Crowdfunding houdt geen 

specifieke adviesverlening in, op welke wijze dan ook, door KBC Securities NV. 

KBC Securities verstrekt geen beleggingsadvies, noch enige aanbevelingen, 

noch enig onderzoek op beleggingsgebied, noch enig fiscaal, juridisch of ander 

advies met betrekking tot de financiële instrumenten die op de Website worden 

weergegeven. Niets op deze Website dient zo geïnterpreteerd te worden. De 

informatie op deze Website kan niet beschouwd worden als een aanbod tot het 

kopen of verkopen van één of ander financieel instrument en/of het aanzetten 

tot het verhandelen van financiële instrumenten.  

De informatie op deze Website met betrekking tot de financiële instrumenten en 

de projecten worden uitsluitend verstrekt door de emittenten van de relevante 

financiële instrumenten. De emittent kan de informatie met betrekking tot zijn 

project te allen tijde wijzigingen zonder voorafgaandelijke kennisgeving. KBC 

Securities stelt de informatie van de emittenten te goeder trouw ter beschikking 

op de Website. Alle meningen en financiële ramingen op de Website 

weerspiegelen een situatie op het ogenblik van de publicatie van de informatie 

op de Website en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

Verwachtingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De 

verwachte rendementen zijn louter een inschatting door de emittent van bruto-

rendementen. KBC Securities gaat niet na of de informatie van de emittenten 

correct, volledig en up-to-date is. 

De inhoud van de documenten (met inbegrip van deze juridische voorwaarden) 

die door KBC Securities NV ter beschikking worden gesteld op de Website (de 

“Documenten”) kunnen door KBC Securities NV te allen tijde eenzijdig worden 

aangepast. KBC Securities NV verbindt er zich geenszins toe dergelijke 

Documenten up-to-date te houden, noch de gebruiker te verwittigen van een 

wijziging daarvan. KBC Securities NV houdt geen rekening met de specifieke 

eigenschappen van de gebruiker of de omstandigheden waarin deze zich 

bevindt, noch met het specifieke beleggingsprofiel van de gebruiker,	  het geheel 



	  

	  

van zijn beleggingen, zijn financiële situatie, kennis of ervaring en/of de mate 

van zijn risico-aversie. Potentiële beleggers moeten elke belegging naar eigen 

goeddunken zelf onderzoeken, beoordelen of analyseren. Potentiële beleggers 

dienen daarbij hun eigen adviseurs te raadplegen. 

KBC Securities NV biedt geen waarborgen voor het ononderbroken en foutloos 

functioneren van deze Website, en kan in geen geval aansprakelijk worden 

gehouden voor onderbrekingen of storingen tijdens of door het gebruik van de 

Website. Toegang tot deze Website is tijdelijk en kan te allen tijde door KBC 

Securities NV worden opgeschort, stopgezet of aangepast zonder voorafgaande 

kennisgeving. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw computer, 

hardware en software teneinde toegang te krijgen tot deze Website en dient 

gebruik te maken van uw eigen antivirus bescherming.  

Enig gebruik van de Website voor illegale activiteiten zoals het invoeren van 

virussen, Trojaanse paarden of enig ander kwaadaardig materiaal is ten 

strengste verboden. U hebt geen toestemming om u een ongeoorloofde toegang 

tot de Website of de onderliggende IT infrastructuur te verschaffen of de 

Website op enigerlei manier aan te vallen. KBC Securities NV zal elk misbruik 

melden aan de bevoegde overheden en zal samenwerken met deze overheden 

teneinde de personen te identificeren die zich schuldig maken aan zulk misbruik 

van de Website. 

De Website van KBC Securities NV kan ‘hyperlinks’ bevatten naar externe 

websites. KBC Securities verstrekt dergelijke ‘hyperlinks’ bij wijze van dienst 

aan de gebruiker maar heeft de informatie of de software terug te vinden op 

dergelijke locaties niet gecontroleerd, getest noch geverifieerd. Het leggen van 

‘hyperlinks’ naar andere websites of internet locaties kan geenszins beschouwd 

worden als een vorm van advies noch als bekrachtiging of een instemming met 

informatie die op deze locatie te vinden is. 

Het computersysteem van KBC Securities NV registreert alle activiteiten die 

plaatsvinden op de Website en houdt hiervan een bestand bij. 



	  

	  

 

Gebruik van persoonlijke gegevens 

KBC Securities vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. KBC 

Securities streeft ernaar uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en 

transparante manier te verwerken en neemt de passende technische en 

organisatorische beveiligingsmaatregelen om de verwerkte persoonsgegevens 

te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig 

verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet 

toegelaten verwerking van persoonsgegevens.  

De bedoeling van dit hoofdstuk is u te informeren over de manier waarop KBC 

Securities persoonsgegevens verwerkt over u als bezoeker van de Website. 

U bent niet verplicht om persoonsgegevens mee te delen bij het bezoeken van 

deze Website. U hebt echter de mogelijkheid om dit te doen door middel van de 

elektronische formulieren die op deze Website beschikbaar zijn.  

KBC Securities NV, handelend als verantwoordelijke voor de verwerking, 

verwerkt alle verschafte gegevens met betrekking tot uw persoon en slaat deze 

gegevens op in de databanken van KBC Securities NV.   

KBC Securities NV of met KBC Securities NV verbonden vennootschappen zullen 

deze gegevens enkel gebruiken teneinde (i) de ingevulde formulieren te 

verwerken, (ii) u toegang te verlenen tot de gevraagde informatie en (iii) KBC 

Securities NV of met KBC Securities NV verbonden vennootschappen toe te 

laten contact met u te kunnen opnemen voor marketing doeleinden.  

Behoudens verzet houdt deze toestemming in dat de voornoemde gegevens 

mogen worden verwerkt voor de prospectie van, en de promotie voor, alle 

diensten en producten die een beursvennootschap mag aanbieden. 

KBC Securities NV zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, 

behalve aan met KBC Securities NV verbonden vennootschappen, tenzij u 



	  

	  

hiermee toestemt of KBC Securities NV hiertoe wettelijk verplicht is dan wel de 

gegevens nodig heeft in de context van een juridische procedure die KBC 

Securities NV aanbelangt. 

U kan de gegevens die u aanbelangen te allen tijde opvragen en deze in 

voorkomend geval laten verbeteren of kosteloos verzet aantekenen tegen het 

gebruik van de u aanbelangende persoonsgegevens voor 

(direct)marketingdoeleinden. Richt daartoe een ondertekend schrijven aan KBC 

Securities, dienst Beheer van Persoonsgegevens, Havenlaan 12, 1080 Brussel. 

Voormeld verzet kan ook gebeuren door een e-mail te richten aan 

administratie@bolero.be. Voor meer informatie mbt de privacywetgeving in het 

algemeen kan u zich tenslotte richten tot de Commissie voor de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer (zie www.privacycommission.be).  

 

 

Gebruik van cookies en IP adressen 

Op de KBC Securities-websites (inclusief www.bolero-crowdfunding.be) wordt 

gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden 

aangemaakt door een programma op de server van de KBC Securities-websites, 

maar bewaard op (de harde schijf van) uw pc. 

Die cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte 

communicatie tussen uw pc en de KBC Securities-websites (bijvoorbeeld 

afstemmen met het operating- en browsersysteem gebruikt op uw pc of een 

beveiligde verbinding mogelijk maken). Cookies kunnen evenwel ook nuttig zijn 

voor en gebruikt worden om een aantal (voorkeur)instellingen, (een deel van) 

uw inloggegevens, uw surfgeschiedenis en dergelijke meer op te slaan op uw pc 

en (een deel van) die gegevens door te sturen naar de website waarmee die 

cookie is gelinkt. Die website kan die inkomende gegevens dan gebruiken voor 

evaluatie en verbetering van (de processen op) de website. Zo kunnen 



	  

	  

statistieken over het bezoek aan een bepaalde pagina worden opgemaakt, zoals 

aantal bezoeken, aantal unieke bezoekers, gemiddelde duurtijd van een bezoek. 

KBC Securities gebruikt de cookies ook voor die andere, nuttige doeleinden. 

Specifiek gebruikt KBC Securities een applicatie voor de analyse van 

websitegebruik, nl. Google Analytics (meer info op www.google.be 

(bedrijfsoplossingen) en het privacybeleid van Google m.b.t. Google Analytics). 

U kunt – via de instellingen van uw internetbrowser - vermijden dat cookies 

(automatisch) worden aanvaard op uw pc. Dat kan wel een invloed hebben op 

de communicatie met de Website, bijvoorbeeld doordat bepaalde pagina’s niet 

openen, bepaalde filmpjes niet afspelen, bepaalde gegevens niet kunnen 

worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch in te vullen, enz. U 

kunt ook – handmatig of via de instellingen van uw internetbrowser - na elke 

raadpleging van de Website de cookies op uw pc (automatisch) verwijderen. 

Aan de hand van cookies kunt u in principe niet geïdentificeerd worden. Het is 

evenwel mogelijk te achterhalen met welke computer u op het internet surft 

(onder andere via het zogenaamde IP-adres). Als een computer dus door 

meerdere personen wordt gebruikt of als dezelfde persoon inlogt op 

verschillende computers, is het niet te achterhalen om welke persoon het gaat, 

zelfs voor uw internetprovider. 

Als u na het verschijnen van de “banner” onderaan de pagina’s van de Website 

betreffende het gebruik van cookies doorgaat met uw bezoek aan de Website, 

gaat KBC Securities ervan uit dat u, als u voort surft, toestemt met de 

gegevensverwerking die daaruit voortvloeit, zelfs als die gepersonaliseerd wordt 

(voor meer informatie, zie hieronder). Wenst u alleen anoniem gevolgd te 

worden, dan kunt u dat aangeven op de pagina’s die daarvoor specifiek zijn 

voorzien (downloadpagina Google Analytics Opt-out), of kunt u uw cookie 

verwijderen of laten verwijderen aan het einde van elke sessie via uw 

browserinstellingen. 



	  

	  

Tenslotte verwerkt KBC Securities NV ook uw IP adres en de datum, het tijdstip 

en de duur van uw bezoek aan de Website. Een IP adres is een toegekend 

nummer dat uw computer toelaat om met andere computers te communiceren 

over het Internet. KBC Securities NV gebruikt deze informatie om de activiteiten 

op de Website te registreren en statistische gegevens bij te houden omtrent het 

gebruik van de Website.  

 

Aansprakelijkheid 

Niets in deze juridische voorwaarden zal de aansprakelijkheid van KBC 

Securities NV uitsluiten voor bedrog, opzettelijke fouten en enige andere grond 

van aansprakelijkheid waarvoor men zich onder Belgisch recht niet kan 

vrijwaren. 

Voor zover als wettelijk mogelijk, sluit KBC Securities NV echter alle garanties, 

verklaringen en andere waarborgen uit die van toepassing zouden kunnen zijn 

op deze Website, zowel expliciet als impliciet. 

KBC Securities is niet aansprakelijk tegenover de gebruikers van de Website 

voor enig verlies of schade, ongeacht de grondslag en zelfs indien zulk verlies 

voorzienbaar was, geleden ten gevolge van (i) het gebruik of de 

onbruikbaarheid van de Website en/of (ii) het gebruik van of het vertrouwen op 

enige informatie beschikbaar op de Website. 

KBC Securities is niet aansprakelijk voor enig (i) verlies aan inkomsten, omzet, 

verkoop of winsten, (ii) opschorting van handelsactiviteiten, (iii) verlies aan 

voorziene besparingen, (iv) verlies van kansen, goodwill of reputatie en, meer 

in het algemeen, (v) indirecte of gevolgschade. 

KBC Securities is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, direct noch 

indirect, ten gevolge van een virus, distributed denial-of-service (DOS) attack of 

enig ander kwaadaardig technologisch materiaal dat uw computer hardware, 



	  

	  

software of gegevens zou besmetten ten gevolge van uw gebruik van de 

Website, het downloaden van enig element daarvan, het ontvangen van 

berichten uitgaande van KBC Securities NV of het bezoeken van een andere 

website waar deze Website naar verwijst.  

KBC Securities NV is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden in de door 

derden geleverde informatie die op/via haar Website ter beschikking wordt 

gesteld aan de gebruiker. 

KBC Securities is aansprakelijk noch voor de inhoud van de externe websites 

waar deze Website naar verwijst, noch voor enig verlies of schade geleden ten 

gevolge van het gebruik van deze externe websites. Zulke externe websites 

worden niet beheerd door KBC Securities en KBC Securities is niet 

verantwoordelijk voor de inhoud noch voor het behoorlijk functioneren van 

dergelijke websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle ‘hyperlinks’ op 

gelinkte websites. 

 

 

Toepasselijk recht 

Deze juridische voorwaarden (en om het even welk niet-contractuele geschil of 

eis ten gevolge van of in verband daarmee) worden beheerst door het Belgisch 

recht en de rechtbanken van Brussel (België) hebben exclusieve bevoegdheid 

om over zulke geschillen te oordelen. 

 

 
	  


