
Voor de diensten die Bolero Crowdfunding levert wordt aan de ondernemer een vergoeding gevraagd.   
In onderstaand overzicht worden de tarieven opgesomd van de diverse diensten die Bolero Crowdfunding kan 
leveren.

Lidmaatschap Gratis

Verkennend gesprek Gratis

Financieringsaanvraag Gratis

Screening van uw dossier wordt uitgevoerd door een medew-
erker van Bolero Crowdfunding na het  
verkrijgen van de nodige documenten (jaarrekening laatste 2 
jaar, financieel plan,... …)

up front fee
Toegang

1 %  op maximum op te halen bedrag met maximum 5.000 euro

Kosten worden aangerekend na goedkeuring van uw dossier 
door het screening comité.
Na betaling van de factuur krijgt de ondernemer één maand 
toegang tot het platform om de campagne in te vullen.
Inbegrepen:
- Coaching Bolero Crowdfunding 
- Review van ingevulde campagne
- Marketing van de campagne
- Communicatie naar uitgebreid netwerk van potentiële
              investeerders

Extra screening 500 euro

Indien campagne niet binnen de maand is ingevuld moet een 
tweede screening worden uitgevoerd.  
Indien van toepassing wordt de campagne pas live geplaatst na 
ontvangen van deze betaling.

Succes Fee (eenmalig) Succes fee van 4,5% op opgehaald bedrag verminderd met 
reeds betaalde up front fee ad 1%.

Inbegrepen:
- Opstellen investeringsovereenkomst
- Administratieve verwerking van investeerders

Webinar 1.500 euro

Persartikel Maatwerk, prijs op aanvraag

PMV 500 euro

Bolero Crowdfunding is erkend door PMV om als co-financier 
op te treden.  Een dossier kan worden ingeleid bij PMV met 
begeleiding door Bolero Crowdfunding.  
Bolero Crowdfunding staat niet garant voor een positieve 
beslissing door PMV. 
PMV beslist met eigen criteria over het dossier.

Service Cataloog



Samenwerking met derde partij
Copywriting Prijs op aanvraag

Vertaling Prijs op aanvraag

Bolero Crowdfunding, 
een dienst aangeboden door KBC Bank NV, 
gevestigd te Havenlaan 2, 1080 Brussel, 
BTW-BE-0462.920.226

Opgemaakt in tweevoud op: 

Onderneming: ___________________________________________Vennootschapsvorm:  _________
Zetel:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
BTW-nummer:___________________________________
 
Neemt volgende producten af van Bolero Crowdfunding: 
 
 

Niet terugbetaalbaar voorschot: 

Geplande datum start financieringscampagne: 

Totaal te betalen bij succesvol afsluiten financieringscampagne

Datum ondertekening:
Handtekening: 

Voor akkoord met de bestelvoorwaarden op de achterzijde van dit document.



Bestelvoorwaarden Bolero Crowdfunding
Bolero Crowdfunding verwijst naar de door KBC Bank NV, gevestigd te Havenlaan 2, 1080 Brussel, BTW-BE-0462.920.226, via het 
Bolero Crowdfunding Platform aangeboden online dienst die erin bestaat ondernemingen die op zoek zijn naar financiering enerzijds 
in contact te brengen met een groot aantal potentiële investeerders (de ‘crowd’) anderzijds.  
Op het Bolero Crowdfunding Platform vindt de Gebruiker een aantal concrete Projecten van Ondernemingen, waarvoor door de On-
derneming financiering wordt gezocht middels de uitgifte van Effecten waarop de Gebruiker kan intekenen tegen de Uitgifteprijs en 
conform de Voorwaarden van de Effecten. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere onderneming die middels Bolero Crowdfunding een traject opstart teneinde tot een 
vooropgestelde financiering te komen. Bolero Crowdfunding behoudt zich het recht voor om de verdere procedure tot het opzetten 
van een financieringscampagne te beëindigen, zonder opgave van redenen of motief, of wanneer Bolero Crowdfunding na screen-
ing van de financieringsaanvraag discretionair vaststelt dat het opzetten van een campagne niet opportuun is, ongeacht de reden 
daarvoor.
 
Ingevolge een vraag tot financiering via het hogervermelde platform, dient de Onderneming, alvorens toegang wordt verleend tot 
het financieringsgedeelte van het platform, de factuur ten belope van 1% van het doelbedrag voor de financiering, met een maximum 
van € 5.000,- te betalen. Indien de Onderneming niet overgaat tot het starten van de financieringscampagne binnen de maand na de 
opmaak van de factuur, dient de Onderneming een bijkomende vergoeding te betalen aan Bolero Crowdfunding betreffende een 
bijkomende screening van het vooropgestelde financieringsplan en dit ten belopen van € 500,-. Deze betaalde bedragen zijn niet 
terugbetaalbaar door KBC aan de Onderneming.  

Ingeval de financieringscampagne succesvol verloopt zal de voormelde 1% van het doelbedrag, dan wel de vergoeding van € 5.000,- 
in mindering worden gebracht van de succesfee zoals vermeld in de Algemene en bijkomende voorwaarden van Bolero Crowdfund-
ing. 
Indien de Onderneming dit wenst kan deze bijkomende diensten bekomen van Bolero Crowdfunding tegen de daarbij vermelde 
vergoeding. 

Algemeen:
Data – De data vermeldt in de bestelbon zijn indicatief en kunnen wijzigen, teneinde de financieringscampagne optimaal te lanceren. 

Algemene en bijkomende voorwaarden Bolero Crowdfunding - De Onderneming erkent de algemene en bijkomende voor-
waarden van Bolero Crowdfunding te hebben ontvangen en onderschrijft ze integraal, zonder wijziging of enig voorbehoud bij het 
bestellen of afnemen van een van de diensten zoals hierbij opgenomen. 

Overdracht van rechten en verplichtingen – De Gebruiker mag zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze bestel-
voorwaarden niet geheel noch gedeeltelijk overdragen aan een derde (bij wijze van verkoop, inbreng, schenking of enige andere 
verrichting, waaronder een verkoop of een inbreng van een bedrijfstak of een algemeenheid, een fusie of een splitsing) zonder 
de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van KBC Bank. Zolang deze toestemming niet is verkregen, blijft de Gebruiker 
gehouden tot uitvoering van alle verplichtingen die hij wenste over te dragen (onverminderd de andere rechten en rechtsmiddelen 
waarop KBC Bank zich zou kunnen beroepen in geval van overtreding van dit Artikel). 

Het is KBC Bank toegestaan om zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Gebruiker haar rechten en verplicht-
ingen onder deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, voor zover deze derde over de nodige 
kennis en middelen beschikt om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Gebruiksvoorwaarden verder te zetten. 

Onder voorbehoud van de overdrachtsbeperkingen hogervermeld, strekken de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden tot 
voordeel van, en zijn ze bindend voor, en zijn ze bindend voor, de partijen alsook hun respectieve erfgenamen, rechtsopvolgers en 
rechtverkrijgenden. 

Splitsbaarheid  – Indien een bepaling van deze voorwaarden onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of 
niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt de betreffende bepaling of het betreffende deel ervan geacht geen deel uit te maken van 
deze voorwaarden, en blijft de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden be-
houden. De nietige of buiten beschouwing gelaten bepaling wordt vervangen door een wettelijke bepalingen die de bedoelingen van 
betrokken partijen zo dicht mogelijk benadert. 

Verzaking – Tenzij anders voorzien in deze voorwaarden, kan de nalatigheid of de vertraging van KBC Bank bij de uitoefening van 
een recht of rechtsmiddel krachtens deze voorwaarden in geen geval worden beschouwd als een verzaking aan dit recht of re-
chtsmiddel, of aan enig ander recht of rechtsmiddel waarop KBC Bank zich kan beroepen krachtens deze voorwaarden. Evenmin 
belet de gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel krachtens deze voorwaarden KBC Bank om zich later te beroepen op 
de volledige uitoefening van dat recht of rechtsmiddel, of op de uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel waarop KBC Bank 
zich kan beroepen krachtens deze voorwaarden. Elke verzaking door KBC Bank dient schriftelijk te gebeuren en te worden ondertek-
end een gevolmachtigde vertegenwoordiger van KBC Bank. 



Bewaring – KBC Bank is niet verplicht haar boekhouding, de verantwoordingsstukken en alle andere documenten voor een langere 
termijn of in een andere vorm te bewaren dan haar door de wet wordt opgelegd. Bij opvraging van documenten, van welke aard ook, 
heeft KBC Bank het recht aan de verzoeker opzoekingkosten aan te rekenen. 
 
Verjaring – Elke vordering tegen KBC Bank verjaart na een termijn van vijf jaar tenzij er kortere wettelijke verjaringstermijnen 
bestaan. De termijn van vijf jaar loopt vanaf de datum van het feit dat tot de vordering aanleiding geeft. 

Derden – KBC Bank behoudt zich het recht voor om bepaalde onderdelen van haar dienstverlening uit te besteden onder meer aan 
andere entiteiten van de KBC-groep. De Onderneming aanvaardt dat dergelijke uitbesteding ertoe zal leiden dat de betrokken onder-
aannemer binnen het kader van die uitbesteding, kennis neemt van de bepaalde gegevens van de Onderneming. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken –  Deze voorwaarden en alle niet-contractuele verbintenissen die uit of met be-
trekking tot deze voorwaarden ontstaan, worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze 
voorwaarden ontstaan (met inbegrip van geschillen betreffende niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot deze 
voorwaarden ontstaan) behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. KBC Bank is niettemin gerechtigd 
van deze bepaling af te wijken indien zij dit opportuun acht, en zij behoudt zich het recht voor om geschillen voor iedere andere bev-
oegde rechtbank te brengen.


