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Gebruikersvoorwaarden Crowdfunders 
 

Laatst gewijzigd op 5 juli 2018 
 
1  Definities en toepassing 
1.1 In deze Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan on-

der: 
 
Account: 
Het door Registratie aangemaakte profiel van 
Crowdfunder op de Website welke toegang geeft tot 
(de besloten delen van) het Platform. 
 
Content: 
Tekst, beeld- en/of geluidsmateriaal, waaronder be-
grepen maar niet beperkt tot foto’s en video’s met 
of zonder geluid alsmede muziekwerken, en andere 
informatie. 
 
CrowdAboutNow: 
De besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid CrowdAboutNow B.V., statutair gevestigd te 
Utrecht, kantoorhoudende aan de Maliebaan 24, 
3581 CP Utrecht, ingeschreven in het Handels-
register van de Kamer van Koophandel onder num-
mer 30286818. 
 
Crowdfunder(s): 
Iedere (rechts)persoon die (i) de Website bezoekt, 
en/of (ii) door middel van Registratie een Account 
aanmaakt, en/of (iii) zich Inschrijft op een 
Crowdfundingvoorstel voor het verrichten van 
Crowdfunding.  
 
Crowdfunding (Crowdfunden): 
(a) het via het Platform door Crowdfunders aan-

schaffen van door Projecteigenaren uitgegeven 
Effecten ; 
 

(b) het via het Platform verstrekken van een geldle-
ning door een Crowdfunder aan een Projectei-
genaar; of 

 
(c) het via het Platform verrichten van een donatie 

door een Crowdfunder ten behoeve van een Pro-
jecteigenaar. 

 
Crowdfundingvoorstel(len): 
De door de Projecteigenaar opgestelde beschrijving 
op het Platform van het project en daarbij behoren-
de Crowdfundingvoorwaarden. 
 
Crowdfundingvoorwaarden: 

De tussen Projecteigenaren en Crowdfunder over-
eengekomen respectievelijk overeen te komen voor-
waarden (zoals onder andere het in het vooruitzicht 
gestelde rendement, looptijd van de uit te geven Ef-
fecten of geldlening, financieringsbehoefte, looptijd 
van de inschrijfperiode, beloning voor een donatie, 
prijs van Effecten, et cetera) met betrekking tot de 
Crowdfundingvoorstellen, zoals gewoonlijk vastge-
legd in een volgens het op het Platform aangelever-
de model overeenkomst (zoals bijvoorbeeld een 
"Koopovereenkomst Obligaties", "Geldleningsover-
eenkomst" of een "Donatieovereenkomst").   
 
Effect: 
(a)  een verhandelbaar aandeel of een ander daar-

mee gelijk te stellen verhandelbaar waarde-
bewijs of  recht (niet zijnde een apparte-
mentsrecht); 

 
(b) een verhandelbare obligatie of een ander ver-

handelbaar schuldinstrument; of 
 
(c)  elk ander uitgegeven verhandelbaar waarde-

bewijs waarmee een in onderdeel a of b bedoeld 
effect door uitoefening van de daaraan verbon-
den rechten of door conversie kan worden ver-
worven of dat in geld wordt afgewikkeld. 

 
Gebruiksrecht: 
Het recht van Crowdfunders als omschreven in arti-
kel 2. 
 
Gebruikersvoorwaarden: 
Deze Gebruikersvoorwaarden Crowdfunders. 
 
Inschrijving of Inschrijven: 
De handeling waarmee Crowdfunders verklaren on-
der de Crowdfundingvoorwaarden een nader aange-
duid geldbedrag op basis van het Crowdfun-
dingvoorstel van een desbetreffende Projecteigenaar 
beschikbaar te willen stellen ter realisatie van dat 
Crowdfundingvoorstel. 
 
Partijen: 
CrowdAboutNow en Crowdfunder gezamenlijk. 
 
Platform: 
Het door CrowdAboutNow geëxploiteerde online 
platform dat bestaat uit besloten en open delen, 
waar Projecteigenaren Crowdfundingvoorstellen 
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kunnen presenteren en (potentiële) Crowdfunders 
kennis kunnen nemen daarvan en zich kunnen In-
schrijven daarop. 
 
Projecteigenaren: 
De (rechts)personen die op het Platform Crowd-
fundingvoorstellen plaatsen. 
 
Registratie: 
De verplichte handeling op de Website waarbij de 
Crowdfunder de minimum gegevens zoals vermeld op 
de Website moet verstrekken aan CrowdAboutNow 
alvorens toegang wordt verkregen tot het besloten 
deel van het Platform. 
 
 
Website: 
De website www.crowdaboutnow.nl van CrowdA-
boutNow die de landing page vormt voor de diensten 
van CrowdAboutNow en via welke pagina kan worden 
ingelogd op het Platform. 

 
1.2 CrowdAboutNow biedt het Platform aan via de Web-

site dat Projecteigenaren in staat stelt Crowdfun-
dingvoorstellen te presenteren en Crowdfunders in 
staat stelt deze financieel te ondersteunen ter reali-
satie daarvan. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van 
toepassing op het Gebruiksrecht en ieder (ander) ge-
bruik van de Website en het Platform door 
Crowdfunder, en op alle daarmee verband houdende 
door CrowdAboutNow te leveren producten, software 
en/of diensten aan Crowdfunder. 

 
1.3 Door (1) de toegang tot, (2) het gebruik van en/of 

(3) Registratie op de Website en/of het Platform 
aanvaardt Crowdfunder expliciet deze Gebruikers-
voorwaarden. Als Crowdfunder niet akkoord gaat 
met alle voorwaarden in deze Gebruikersvoorwaar-
den, is het Crowdfunder niet toegestaan de Website 
en/of het Platform te bezoeken of te gebruiken.  

 
1.4 Het is van belang dat Crowdfunder deze Gebruikers-

voorwaarden zorgvuldig doorneemt. CrowdAboutNow 
raadt Crowdfunder aan om ten behoeve van de eigen 
administratie deze Gebruikersvoorwaarden te prin-
ten of op andere wijze te bewaren. 

 
2 Gebruiksrecht van het Platform 
2.1 Na Registratie en op basis van de voorwaarden zoals 

nader vastgelegd in deze Gebruikersvoorwaarden 
verleent CrowdAboutNow Crowdfunder toegang tot 
het Platform en is Crowdfunder gerechtigd om op 
het afgeschermde gedeelte van het van het Platform 
Crowdfundingvoorstellen in te zien en over te gaan 
tot Crowdfunding (het Gebruiksrecht). 

 
2.2 Het Gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegd-

heden die in deze Gebruikersvoorwaarden uitdruk-
kelijk zijn toegekend, waarmee tevens het beoogde 
doel en beoogde gebruik van het Platform is be-
paald.  

 
2.3 CrowdAboutNow is te allen tijde bevoegd de functio-

naliteit van het Platform te wijzigen. 
 
2.4 Het is Crowdfunder behoudens uitdrukkelijk anders-

luidende schriftelijke toestemming van CrowdAbout-
Now niet toegestaan het Gebruiksrecht, in welke 
vorm dan ook, af te geven of over te dragen aan, of 
op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor, 
enige derde of te integreren in een ander product. 

 
2.5 Onverminderd de overige bepalingen van deze Ge-

bruikersvoorwaarden is het Crowdfunder slechts toe-
gestaan zich toegang tot het Platform te verschaffen 
op de daartoe door CrowdAboutNow voorgeschreven 
wijze. 

 
2.6 Het aanbrengen van een digitale verwijzing middels 

een hyperlink of anderszins naar de Website of het 
Platform is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van CrowdAboutNow. 

 
2.7 Crowdfunder is er mee bekend dat toegang tot de 

Website en het Platform afhankelijk is van beschik-
baarheid van een verbinding met het internet. 
Crowdfunder is zelf verantwoordelijk voor (het in 
stand houden van) een dergelijke verbinding. 

 
3  Account 
3.1  Voor het raadplegen van het Platform, voor het ge-

bruik maken van de diensten van CrowdAboutNow als 
Crowdfunder, en voor verkrijging van het Gebruiks-
recht, dient een Account bij CrowdAboutNow te 
worden aangemaakt. 

 
3.2  Bij het aanmaken van een Account is Crowdfunder 

verplicht volledige en juiste gegevens in te vullen en 
geen misleidende informatie te verstrekken. 

 
3.3  Een Account kan door iedereen worden aangemaakt 

die ouder is dan 18 jaar. Personen onder de 18 jaar 
kunnen slechts een Account aanmaken die geacti-
veerd wordt door zijn of haar wettelijke vertegen-
woordiger. 

 
3.4  Crowdfunder zal het wachtwoord voor zijn Account 

op een veilige plaats bewaren en geheim houden, en 
zorgvuldig met zijn wachtwoord en overige account-
gegevens omgaan. Crowdfunder zal maatregelen 
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treffen om te voorkomen dat derden zonder uitdruk-
kelijke opdracht van Crowdfunder het Platform kun-
nen benaderen met gebruik van het Account van 
Crowdfunder. Als Crowdfunder erachter komt dat 
iemand anders gebruik maakt van zijn Account of dat 
de beveiliging is gekraakt, dient Crowdfunder Crow-
dAboutNow hiervan onverwijld op de hoogte te stel-
len per e-mail aan info@crowdaboutnow.com. 

 
3.5  Crowdfunder is zelf verantwoordelijk (zowel tegen-

over CrowdAboutNow als tegenover anderen) voor al-
le activiteiten die worden verricht via zijn Account.  

 
3.6 Crowdfunder onderkent dat invoeren van het wacht-

woord en overige benodigde accountgegevens gelijk 
gesteld dient te worden met het plaatsen van een 
elektronische handtekening, en dat berichten die 
worden verstuurd vanaf zijn Account worden geacht 
door Crowdfunder te zijn ondertekend. 

 
4  Algemene regels voor gebruik van de Website en 

het Platform 
4.1  Het kopiëren, verspreiden, hergebruiken e.d. van 

(gedeelten van) de Website en/of het Platform (met 
inbegrip van geplaatste Content) is uitsluitend toe-
gestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming 
van CrowdAboutNow. 

 
4.2  Het is niet toegestaan om met behulp van andere 

technieken en/of middelen dan de algemeen ver-
krijgbare web browsers (en/of de eventuele andere 
middelen die CrowdAboutNow uitdrukkelijk voor dit 
doel kan aanwijzen) de Content te benaderen. 

 
4.3  Het is niet toegestaan om technische beveiligings-

maatregelen van of op de Website en/of het Plat-
form (trachten) te omzeilen, onklaar te maken dan 
wel anderszins daarin in te grijpen. Technische be-
veiligingsmaatregelen kunnen onder andere het ge-
bruik of het kopiëren van Content en/of andere ele-
menten op de Website en/of het Platform belemme-
ren of beperken. Ook het ongeautoriseerd gebruik 
van accountgegevens en wachtwoorden is een vorm 
van (verboden) omzeiling. 

 
4.4  Het is niet toegestaan om zonder de voorafgaande 

schriftelijke goedkeuring van CrowdAboutNow ten 
behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te ma-
ken van de Website en/of het Platform of van eni-
gerlei dienst van CrowdAboutNow. 

 
4.5  Het is niet toegestaan om gebruik te maken van eni-

gerlei geautomatiseerd systeem (of om een dergelijk 
systeem te lanceren), met inbegrip van maar niet 
beperkt tot een robot, spider of offline reader, 

waarmee via de Website en/of het Platform over een 
bepaalde periode meer aanvragen aan de servers van 
CrowdAboutNow worden verstuurd dan iemand rede-
lijkerwijze in die periode kan genereren door ge-
bruikmaking van een openbaar beschikbare, stan-
daard (d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser. 

 
4.6  Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens van 

de gebruikers (Projecteigenaren, Crowdfunders of 
anderen) van de Website en/of het Platform (zoals 
bijvoorbeeld accountgegevens en gebruikersnamen) 
te verzamelen of anderszins te verwerken, tenzij dit 
in het kader van rechtstreeks contact dan wel an-
derszins met toestemming van de betrokkene(n) ge-
schiedt. 

 
4.7  CrowdAboutNow verleent de exploitanten van open-

bare zoekmachines toestemming om gebruik te ma-
ken van spiders voor het kopiëren van materiaal van-
af de Website en het Platform, evenwel uitsluitend 
met het doel om openbaar beschikbare zoekindices 
voor het materiaal te maken, doch geen caches of 
archieven van dat materiaal. CrowdAboutNow be-
houdt zich het recht voor om deze uitzonderingen in 
het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken. 

 
5  Verplichtingen Crowdfunder 
5.1 Crowdfunder is verplicht om, alvorens tot Crowdfun-

ding over te gaan, zich goed op de hoogte te stellen 
van de Crowdfundingvoorwaarden.  

 
5.2 Crowdfunder is zich ervan bewust dat de Project-

eigenaren zelf de Crowdfundingvoorwaarden bepalen 
en dat CrowdAboutNow daarover geen advies heeft 
verstrekt. Tevens begrijpt Crowdfunder dat ieder 
Crowdfundingvoorstel een voorstel van (uitsluitend) 
de Projecteigenaren is en dat CrowdAboutNow geen 
kennis van en verantwoordelijkheid voor de inhoud 
daarvan draagt. 

 
5.3 Crowdfunder mag in totaal niet meer dan € 20.000,- 

Crowdfunden. Crowdfunder dient bij Registratie aan 
CrowdAboutNow informatie omtrent zijn kennis en 
ervaring met betrekking tot financiële producten op 
de door CrowdAboutNow aangewezen manier te ver-
strekken. Indien Crowdfunder in totaal meer dan € 
5.000,- Crowdfund zal Crowdfunder op eerste ver-
zoek van CrowdAboutNow terstond aanvullende in-
formatie omtrent zijn kennis en ervaring verstrekken 
aan CrowdAboutNow. 

 
5.4 Crowdfunder dient een verantwoord deel van zijn 

vermogen te Crowdfunden in Crowdfundingvoorstel-
len. Daarnaast dient Crowdfunder het (verantwoorde 
deel van zijn) vermogen over verschillende 
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Crowdfundingvoorstellen te spreiden. Crowdfunder is 
zich bewust van de risico’s die met Crowdfunding via 
CrowdAboutNow gepaard gaan. 

 
5.5 Crowdfunder is gehouden tot naleving van de voor-

waarden voortvloeiend uit deze Gebruikersvoor-
waarden, en is verplicht zich te onthouden van iede-
re handeling die de belangen van CrowdAboutNow 
schaden of kunnen schaden. 

 
5.6 CrowdAboutNow is gerechtigd om Crowdfunder ge-

heel of gedeeltelijk toegang te ontzeggen tot het 
Platform indien er naar het oordeel van CrowdAbout-
Now sprake is van handelingen, die in strijd zijn met 
deze Gebruikersvoorwaarden en/of de Crowd-
fundingvoorwaarden, dan wel schadelijk zijn voor 
CrowdAboutNow. 

 
6 Verplichtingen CrowdAboutNow 
6.1 De verplichtingen van CrowdAboutNow zijn steeds 

inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbin-
tenissen, behoudens voor zover uitdrukkelijk schrif-
telijk het tegendeel is overeengekomen en het over-
eengekomen resultaat duidelijk en ondubbe-zinnig is 
omschreven. 

 
6.2 CrowdAboutNow houdt het Platform en de Website 

zoveel mogelijk in stand en beschikbaar. CrowdA-
boutNow heeft het alleenrecht om te besluiten tot 
het stilleggen van de Website, het Platform of enig 
deel daarvan, om welke reden dan ook op elk mo-
ment zonder voorafgaande kennisgeving of toestem-
ming.  

 
7  Duur en beëindiging, gevolgen beëindiging, Ac-

count van Crowdfunders 
7.1 Door Registratie en na acceptatie van deze Gebrui-

kersvoorwaarden wordt het Account van Crowdfun-
der aangemaakt voor onbepaalde tijd. Het gebruik 
van het Account door Crowdfunder eindigt door 
schriftelijke, dan wel per e-mail verzonden opzeg-
ging door één van Partijen, met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van tenminste één maand. 

 
7.2 Het gebruik van het Account door Crowdfunder kan 

zonder opzeggingstermijn worden beëindigd: 
a. door ieder van Partijen indien de andere partij 

in staat van faillissement wordt verklaard of in-
dien aan haar, al dan niet voorlopig, surseance 
van betaling wordt verleend, of in geval van 
ontbinding van de andere partij of beëindiging 
van haar activiteiten; 

b. door ieder van Partijen indien de andere partij 
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van 
één of meer van haar verplichtingen ingevolge 

de Gebruikersvoorwaarden en deze tekortko-
ming na schriftelijke ingebrekestelling en het 
verstrijken van de bij die ingebrekestelling ge-
noemde redelijke termijn niet is opgeheven; 

c. door CrowdAboutNow in geval van schending 
door Crowdfunder van zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden. 

 
7.3 Beëindiging op grond dit artikel 7 laat onverlet ver-

plichtingen die naar hun aard bestemd zijn om voort 
te duren, zoals onder meer het bepaalde met be-
trekking tot intellectuele eigendomsrechten, ge-
heimhouding, toepasselijk recht en geschillenbe-
slechting. 

 
7.4 Ingeval van beëindiging zal CrowdAboutNow, voor-

zover Crowdfunder reeds Crowdfunding heeft ver-
richt en ten aanzien daarvan aan Crowdfunder nog 
betalingen moeten worden verricht, deze betalingen 
uitvoeren op basis van de door Crowdfunder laatste-
lijk aan CrowdAboutNow opgegeven (bank)gegevens, 
dan wel zich inspannen om een andere partij bereidt 
te vinden deze dienstverlening over te nemen.  

 
7.5 CrowdAboutNow is wegens beëindiging van het Ge-

bruiksrecht nimmer tot enige schadevergoeding of 
betaling gehouden. 

 
8  Vrijwaring en aansprakelijkheid 
8.1 Crowdfunder vrijwaart CrowdAboutNow in alle geval-

len voor aanspraken van Projecteigenaren en der-
den, welke het gevolg zijn van het gebruik van het 
Platform en via het Platform met Projecteigenaren 
en/of andere Crowdfunders uitgewisselde berichten 
en aangegane transacties. 

 
8.2 Hoewel door CrowdAboutNow de uiterste zorg is na-

gestreefd met betrekking tot de werking van het 
Platform en de daaraan gerelateerde diensten, kan 
voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvol-
ledigheden niet worden ingestaan. CrowdAboutNow, 
haar medewerkers en de auteurs of redacteuren zul-
len voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor 
het gebruik door Crowdfunder op geen enkele wijze 
aansprakelijk zijn. 

 
8.3 CrowdAboutNow is niet aansprakelijk voor de gevol-

gen van het niet beschikbaar zijn van (i) het Plat-
form of enig onderdeel daarvan; (ii) de Website of 
enig onderdeel daarvan of (iii) gebreken in de com-
municatie daarmee.  

 
8.4 CrowdAboutNow aanvaardt geen enkele verantwoor-

delijkheid of aansprakelijkheid voor het niet opslaan 
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of verwijderen van Content die door Crowdfunder is 
geplaatst op de Website of het Platform. 

 
8.5 CrowdAboutNow is niet verantwoordelijk voor de 

inhoud van websites van derden of andere informa-
tiebronnen waarnaar middels hyperlinks of anders-
zins wordt verwezen of die zelf verwijzen naar de 
Website of het Platform.  

 
8.6 De totale aansprakelijkheid van CrowdAboutNow 

wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming 
van deze Gebruikersvoorwaarden, onrechtmatige 
daad of uit anderen hoofde is te allen tijde beperkt 
tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid 
van CrowdAboutNow voor indirecte schade, waaron-
der in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, 
schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van 
aanspraken van afnemers van Crowdfunder, vermin-
king of verlies van data en alle andere vormen van 
schade dan genoemd in voorgaande leden van dit ar-
tikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten. 

 
8.7 De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde 

beperkingen komen te vervallen indien en voor zover 
de schade het gevolg is van opzet of bewuste roeke-
loosheid van CrowdAboutNow of diens leidinggeven-
den. 

 
8.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op 

schadevergoeding is steeds dat Crowdfunder de 
schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan 
schriftelijk bij CrowdAboutNow meldt. Iedere vorde-
ring tot schadevergoeding tegen CrowdAboutNow 
vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na 
het ontstaan van de vordering. Daarnaast bestaat in 
alle gevallen geen recht op schadevergoeding indien 
de oorzaak van de schade: 
a. veroorzaakt is door het niet naleven van de door 

of namens CrowdAboutNow aan Crowdfunder 
verstrekte voorschriften; 

b. bestaat uit verminking of het verloren gaan van 
gegevens; 

c. veroorzaakt is door gebrekkig functioneren van 
netspanning, telecommunicatie- of netwerk-
voorzieningen, of 

d. anderszins veroorzaakt is door niet aan CrowdA-
boutNow toe te rekenen oorzaken. 

 
9  Informatie, vertrouwelijkheid en persoonsgege-

vens 
9.1 CrowdAboutNow en Crowdfunder zijn verplicht alle 

informatie omtrent de bedrijfsvoering of de organi-
satie van de Projecteigenaren welke hun bekend 
wordt in het kader van de uitvoering van deze Ge-

bruikersvoorwaarden en waarvan de Projecteigena-
ren hebben aangegeven, of waarvan redelijkerwijs 
moet worden aangenomen, dat deze als vertrouwe-
lijk heeft te gelden, niet ten eigen bate aan te wen-
den en deze niet aan enige derde bekend te maken, 
dit laatste behoudens voorzover dat noodzakelijk is 
voor de goede uitvoering van deze Gebruikersvoor-
waarden.  

 
9.2 CrowdAboutNow zal de door Crowdfunder verstrekte 

persoonsgegevens enkel gebruiken voorzover dat no-
dig is voor de uitvoering van haar diensten zoals be-
sloten in deze Gebruikersvoorwaarden. De persoons-
gegevens die CrowdAboutNow vraagt met het oog op 
de identificatie van Crowdfunder en/of zijn verte-
genwoordigers zullen door CrowdAboutNow uitslui-
tend worden gebruikt voor het vaststellen van de 
identiteit van de verstrekkende (rechts)persoon.  

 
9.3 CrowdAboutNow zorgt voor passende organisatori-

sche en beveiligingsmaatregelen van de persoonsge-
gevens, met dien verstande dat er met betrekking 
tot de inschrijf-, account- en transactiegegevens 
maatregelen zijn, gericht op het uitsluitend toegan-
kelijk maken van die gegevens in gevallen waar daar-
toe krachtens wet of voortvloeiend uit deze Gebrui-
kersvoorwaarden een noodzaak voor bestaat. 

 
9.4 Ten aanzien van de gebruiks- en transactiegegevens 

en de (overige) gegevens die aan CrowdAboutNow 
worden verstrekt geeft Crowdfunder voorts zijn ex-
pliciete toestemming aan CrowdAboutNow om die 
gegevens te gebruiken voor service of andere aan 
het gebruik of de werking van aan het Platform gere-
lateerde berichten of om Crowdfunder te informe-
ren, via e-mail of anderszins, over de producten en 
diensten van CrowdAboutNow. Voorts zal CrowdA-
boutNow de persoonsgegevens van Crowdfunder aan 
derden verstrekken indien en voor zover CrowdA-
boutNow hiertoe verplicht is op grond van de wet of 
een rechterlijke uitspraak. 

 
10  Inhoud en Intellectuele eigendomsrechten op de 

Content 
10.1 Geplaatste Content mag in geen geval inbreuk ma-

ken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van 
een ander, of op enige andere manier onrechtmatig 
en/of strafbaar zijn tegenover derden. CrowdAbout-
Now heeft evenwel geen invloed op de inhoud van de 
Content en/of de daarin gegeven meningen en op-
vattingen en aanvaardt derhalve geen enkele aan-
sprakelijkheid voor de geplaatste Content. Boven-
dien controleert CrowdAboutNow Content niet voor-
afgaand aan plaatsing. Crowdfunder begrijpt en gaat 
ermee akkoord dat alleen Crowdfunder verantwoor-
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delijk is voor de door of namens hem geplaatste Con-
tent en voor de gevolgen van het plaatsen of publi-
ceren daarvan. 

  
10.2 Op de inhoud van Crowdfundingvoorstellen rusten 

intellectuele eigendomsrechten van Projecteigena-
ren en/of diens licentiegevers. Tenzij anders ver-
meld krijgt Crowdfunder uitsluitend het recht om 
deze informatie in te zien, te downloaden en/of te 
printen met het oog op het overwegen van het ver-
richten van Crowdfunding, en is voor ieder ander ge-
bruik (behoudens voorzover op grond van een wette-
lijke exceptie toegestaan) voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Projecteigenaren die de infor-
matie hebben geplaatst vereist.  

 
10.3 Indien door Crowdfunder op het Platform geplaatste 

Content volgens een derde onrechtmatig is, kan deze 
derde gebruikmaken van de klachtenprocedure, 
waarna de Content door CrowdAboutNow kan worden 
verwijderd dan wel ontoegankelijk kan worden ge-
maakt. Ook kunnen in een dergelijk geval de (con-
tact)gegevens van Crowdfunder worden verstrekt 
aan de klagende partij. Zie voor meer informatie de 
klachtenprocedure. 

 
10.4 Het is Crowdfunder niet toegestaan enige aanduiding 

die verwijst naar het vertrouwelijke karakter van in-
formatie, aanduidingen die verwijzen naar auteurs-
rechten, merken, handelsnamen of andere rechten 
van intellectuele of industriële eigendom van Crow-
dAboutNow te verwijderen of te wijzigen. 

 
10.5 Het is Crowdfunder niet toegestaan om in adverten-

ties of andere media uitingen die zijn gericht op het 
algemene publiek gebruik te maken van de naam 
(namen) of logo(‘s) van CrowdAboutNow. 

 
11  Cookies 
11.1 Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden ge-

plaatst op de computer, tablet of mobiele telefoon 
(en andere apparaten die toegang tot het internet 
verschaffen) van Crowdfunder wanneer Crowdfunder 
de Website en/of het Platform bezoekt. Dit is om 
Crowdfunder te voorzien in de best mogelijke ge-
bruikservaring van de Website en/of het Platform.  

 
 De cookies op de Website en/of het Platform:  

a. zorgen ervoor dat de Website en/of het Plat-
form functioneert, 

b. zorgen ervoor dat Crowdfunder niet bij ieder 
bezoek opnieuw dient in te loggen, 

c. onthoudt de eigen instellingen van Crowdfunder 
tijdens en tussen de bezoeken, 

d. verbetert de snelheid en veiligheid van de Web-
site en/of het Platform, 

e. zorgt ervoor dat Crowdfunder pagina's kan delen 
met sociale netwerken zoals Facebook, en 

  
 CrowdAboutNow gebruikt geen cookies om:  

a. gevoelige informatie te vergaren van Crowdfun-
der, en 

b. informatie van Crowdfunder door te geven aan 
reclamenetwerken. 

 
11.2 CrowdAboutNow gebruikt Google Analytics om be-

zoekersstatistieken in kaart te brengen. Hiertoe 
worden cookies op het betreffende apparaat ge-
plaatst waarmee Crowdfunder de Website en/of het 
Platform bezoekt. Door het van toepassing worden 
(en het accepteren door Crowdfunder) van deze Ge-
bruikersvoorwaarden geeft Crowdfunder onherroepe-
lijk toestemming aan CrowdAboutNow voor het ge-
bruik en plaatsen van cookies. 

 
12 Algemene bepalingen 
12.1 Het is CrowdAboutNow toegestaan om deze Gebrui-

kersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Crow-
dAboutNow maakt in dat geval een nieuwe versie van 
deze Gebruikersvoorwaarden beschikbaar op de 
Website.  

 
12.2 Indien enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaar-

den nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige 
bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden volledig 
van kracht blijven.  

 
12.3 CrowdAboutNow is gerechtigd haar rechtsverhouding 

tot Crowdfunder over te dragen aan een derde in het 
kader van gehele of gedeeltelijke overdracht van 
haar bedrijfsactiviteiten aan die derde. 

 
12.4  Aan de inhoud van de Website wordt de grootst mo-

gelijke zorg besteed, maar CrowdAboutNow kan geen 
enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid 
van de informatie op de Website en/of de diensten 
en de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel. 

 
12.5  Op de rechtsverhouding van Crowdfunder met Crow-

dAboutNow en op deze Gebruikersvoorwaarden is 
Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rech-
ter te Utrecht zal exclusief bevoegd zijn kennis te 
nemen van geschillen in verband hiermee, tenzij op 
grond van dwingend recht (tevens) een andere rech-
ter bevoegd is. 

 
12.6 Vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Ge-

bruikersvoorwaarden kunnen worden gestuurd naar 
info@crowdaboutnow.com. 


