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ALGEMEEN
Artikel 1. Over BredaBreed
Het doel van BredaBreed is het voor lokale (burger)initiatieven zo makkelijk mogelijk te
maken om hun projecten te concretiseren, financieren en realiseren. BredaBreed doet dit
door een online community funding platform te faciliteren waar iedereen op een
transparante manier geld en kennis in te zamelen voor een initiatief.
Website: www.bredabreed.nl
E-mail: bredabreed@gmail.com

Artikel 2. Definities
BredaBreed: Het community funding platform BredaBreed, kantoorhoudende te Breda, aan
de Claudius Prinsenlaan 10, postbus 90156, 4800 RH Breda.
Gebruiker: Een Projecthouder, Supporter of overige gebruikers van het Platform of de
website.
Project: Een project dat een positieve bijdrage levert aan buurt, dorp, stad of land waarvoor
geld, tijd en kennis nodig is om het project te realiseren.
Campagne: Een vooraf vastgestelde periode van maximaal 75 dagen waarin een
Projecthouder donaties probeert te werven voor zijn/haar project.
Platform: Het door BredaBreed aangeboden community funding platform waar projecten
kunnen worden geconcretiseerd, gefinancierd en gerealiseerd.
Projecthouder: Een (rechts)persoon die een project heeft gepubliceerd op het Platform
waarvoor hij/zij geld en/of kennis voor wil inzamelen.
Supporter: Een (rechts)persoon die een project steunt met geld, tijd en/of kennis.
Beloning: Een niet financiële compensatie in de vorm van een service of product die een
Supporter krijgt in ruil voor een financiële bijdrage aan een Project. Deze bijdrage
wordt enkel verstrekt door de Projecthouder wanneer het project succesvol wordt
afgesloten binnen de gestelde termijn.
Projectpagina: de pagina op het BredaBreed Platform waarop de Projecthouder
zijn/haar project presenteert.

Artikel 3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
3.1 Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op ieder
gebruik van het community funding platform van BredaBreed en op alle diensten die door
BredaBreed worden aangeboden en op alle overeenkomsten die BredaBreed aangaat voor
het gebruik van de website en de diensten. Door het bezoeken van het Platform gaat u
Algemene Voorwaarden & Privacy Verklaring BredaBreed
Versie April 2016

Pagina | 1

BredaBreed community funding

akkoord met deze Algemene Voorwaarden. BredaBreed raadt iedereen die gebruik maakt
van het platform of van een van deze diensten aan, deze Algemene Voorwaarden vooraf te
lezen.
3.2 BredaBreed behoudt zicht het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te
wijzigen. BredaBreed zal haar Gebruikers hiervan via de website en/of per e-mail op de
hoogte stellen.
3.3 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of
vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
3.4 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht,
tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Verhoudingen tussen partijen
4.1 Op het moment dat een Supporter een bijdrage doet aan een Project, komt een
overeenkomst tot stand tussen deze Supporter en de Projecthouder van het betreffende
Project. BredaBreed is geen partij bij deze overeenkomst, maar vertegenwoordigt de
Projecthouder slechts bij het innen van de donaties aan zijn/haar Project.
4.2 Tussen de Projecthouder en BredaBreed komt, op het moment dat een Projecthouder
een Project aanmeldt bij BredaBreed, een gebruikersovereenkomst tot stand. Op grond van
deze gebruikersovereenkomst, maakt de Projecthouder gebruik van het BredaBreed
Platform. Daarnaast vertegenwoordigt BredaBreed de Projecthouder bij het innen van
donaties. Om dit mogelijk te maken, verleent de initiator hierdoor een volmacht aan
BredaBreed om in naam van de Projecthouder en voor rekening van de Projecthouder
overeenkomsten aan te gaan met Supporters die willen doneren aan het Project van de
Projecthouder. Op het moment dat BredaBreed de opgehaalde donaties heeft uitgekeerd
aan de Projecthouder, komt deze volmacht te vervallen.
4.3 Op het moment dat een Supporter een bijdrage doet aan een project, via het
BredaBreed Platform, komt een gebruikersovereenkomst tussen deze Supporter en
BredaBreed tot stand. Op grond van deze gebruikersovereenkomst, maakt de Supporter
gebruik van het BredaBreed Platform.

GEBRUIKSVOORWAARDEN
Artikel 5. Algemene gebruiksvoorwaarden Platform
5.1 Het kopiëren, verspreiden, hergebruiken e.d. van (gedeelten van) het Platform(met
inbegrip van geplaatste Content) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van BredaBreed.
5.2 Het is niet toegestaan om met behulp van andere technieken en/of middelen dan de
algemeen verkrijgbare web browsers (en/of de eventuele andere middelen die BredaBreed
uitdrukkelijk voor dit doel kan aanwijzen) de Content te benaderen.
5.3 Het is niet toegestaan om technische beveiligingsmaatregelen van of op het Platform te
(trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen. Technische
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beveiligingsmaatregelen kunnen onder andere het gebruik of het kopiëren van Content
en/of andere elementen op het Platform belemmeren of beperken. Ook het ongeautoriseerd
gebruik van accountgegevens en wachtwoorden is een vorm van (verboden) omzeiling.
5.4 Het is niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
BredaBreed ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van het Platform of
van enigerlei dienst van BredaBreed.
5.5 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of
om een dergelijk systeem te lanceren), met inbegrip van maar niet beperkt tot een robot,
spider of offline reader, waarmee via het Platform over een bepaalde periode meer
aanvragen aan de servers van BredaBreed worden verstuurd dan iemand redelijkerwijze in
die periode kan genereren door gebruikmaking van een openbaar beschikbare, standaard
(d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser.
5.6 Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens van de gebruikers (Projecthouder,
Supporter of anderen) van het Platform (zoals bijvoorbeeld accountgegevens en
gebruikersnamen) te verzamelen of anderszins te verwerken, tenzij dit in het kader van
rechtstreeks contact dan wel anderszins met toestemming van de betrokkene(n) geschiedt.
5.7 BredaBreed verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om
gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf het Platform, evenwel
uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken,
doch geen caches of archieven van dat materiaal. BredaBreed behoudt zich het recht voor
om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

DONATIES EN BETALINGEN
Artikel 6. Donaties
6.1 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen via BredaBreed doneren ten
behoeven van een Project.
6.2a BredaBreed betaalt de donaties pas uit aan de Projecthouder wanneer het Project
gerealiseerd gaat worden en minimaal 100% van de financiering via BredaBreed is voltooid
zoals op het Platform omschreven.
6.2b BredaBreed betaalt de donaties pas uit aan de Projecthouder wanneer de looptijd van
zijn/haar Project is verstreken zoal op het Platform omschreven.
6.3 Wanneer een Project minder dan 100% van zijn/haar financiering via het BredaBreed
platform realiseert, dan krijgt de Supporter de donatie teruggestort op zijn/haar rekening.
6.4 Op een donatie zijn de artikelen 175 tot en met 188, Boek 7 BW (Burgerlijk Wetboek)
betreffende 'schenking' van overeenkomstige toepassing.
6.5 Conform artikel 7:175 lid 2 BW geldt een door een SUPPORTER aan de PROJECTHOUDER
gedane donatie als door de PROJECTHOUDER aangenomen, wanneer de PROJECTHOUDER
na van de donatie te hebben kennis genomen, deze donatie niet onverwijld heeft afgewezen.
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6.6 Als Supporter kies je aan welk project je een donatie wil doen. De gestorte donaties
kunnen niet worden teruggevorderd. Dit overeenkomstig artikel 46a t/m f van het
Burgerlijk Wetboek 7, afdeling 9A: Overeenkomsten op afstand.
6.7 Het verloop van de financiering zal zichtbaar gemaakt worden op de site via een
cumulatieve teller.
6.8 Online betalingen (donaties) worden uitgevoerd door onze Payment Service Provider
Partner, Buckaroo Online Payment Services (www.buckaroo.nl).

VOORWAARDEN SUPPORTER
Artikel 7. Verplichtingen Supporter
7.1 Supporter is verplicht om, alvorens tot Crowdfunding over te gaan, zich goed op de
hoogte te stellen van de Crowdfundingvoorwaarden.
7.2 Supporter is zich ervan bewust dat de Projecthouders zelf de Beloningen bepalen en dat
BredaBreed geen kennis van en verantwoordelijkheid voor de inhoud daarvan draagt.
7.3 Supporter dient een verantwoord deel van zijn vermogen te Crowdfunden in Projecten.
Daarnaast dient Supporter het (verantwoorde deel van zijn) vermogen over verschillende
Projecten te spreiden. Supporter is zich bewust van de risico’s die met Crowdfunding via
BredaBreed gepaard gaan.
7.4 Supporter is gehouden tot naleving van de voortvloeiend uit deze
Gebruikersvoorwaarden, en is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die de
belangen van BredaBreed schaden of kunnen schaden.
7.5 BredaBreed is gerechtigd om Supporter geheel of gedeeltelijk toegang te ontzeggen tot
het Platform indien er naar het oordeel van BredaBreed sprake is van handelingen, die in
strijd zijn met deze Gebruikersvoorwaarden en/of de Crowdfundingvoorwaarden, dan wel
schadelijk zijn voor BredaBreed.

Artikel 8. Account Supporter
8.1 Om gebruik te kunnen maken van de dienst(en) van BredaBreed, kan de Supporter er voor
kiezen een eigen account aan te maken op de wijze zoals beschreven op het BredaBreed
Platform.
8.2 Een supporter kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.
8.3 De Supporter is, indien een natuurlijke persoon, 18 jaar of ouder.
8.4 Als Supporter kun je ervoor kiezen om anoniem te blijven door aan te vinken dat je je
naam niet wilt tonen bij de donatie.
8.5 De Supporter mag op elk gewenst moment zijn/haar account beëindigen door een e-mail
naar de helpdesk te sturen.
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8.6 De Supporter staat er jegens BredaBreed voor in dat de informatie die de Supporter aan
BredaBreed verstrekt, compleet, naar waarheid en juist is, waaronder de persoonsgegevens
van de Supporter zoals naam en e-mailadres.
8.7 De Supporter is er zelf verantwoordelijk voor het wachtwoord van het eigen account
geheim te houden voor anderen en zal anderen geen toegang verlenen tot BredaBreed met
behulp van de eigen account.
8.8 De Supporter is zelf aansprakelijk voor alles wat gebeurt doordat anderen de account
van de Supporter gebruiken, met of zonder toestemming of wetenschap van de Supporter in
de periode voorafgaand aan het moment dat de Supporter BredaBreed op de hoogte stelt
van enig ongeoorloofd gebruik.

VOORWAARDEN PROJECTHOUDER
Artikel 9. Account
9.1 Om gebruik te kunnen maken van de dienst(en) van BredaBreed, dient de Projecthouder
een eigen account aan te maken op de wijze zoals beschreven op het BredaBreed Platform.
9.2 Een Projecthouder kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.
9.3 De Projecthouder is, indien een natuurlijke persoon, 18 jaar of ouder.
9.4 De Projecthouder dient een bankrekening in Nederland te hebben.
9.5 De Projecthouder staat er jegens BredaBreed voor in dat de informatie die de
Projecthouder aan BredaBreed verstrekt, compleet, naar waarheid en juist is, waaronder de
persoonsgegevens van de Projecthouder zoals naam en e-mailadres.
9.6 De Projecthouder is er zelf verantwoordelijk voor het wachtwoord van de eigen account
geheim te houden voor anderen en zal anderen geen toegang verlenen tot BredaBreed met
behulp van de eigen account.
9.7 De Projecthouder is zelf aansprakelijk voor alles wat gebeurt doordat anderen de
account van de Projecthouder gebruiken, met of zonder toestemming of wetenschap van de
Projecthouder in de periode voorafgaand aan het moment dat de Projecthouder
BredaBreed op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.

Artikel 10. Aanmelden Project
10.1 Een Projecthouder kan een Project aanmelden via een online aanmeldformulier op het
platform. De Projecthouder dient dit aanmeldformulier volledig en waarheidsgetrouw in te
vullen met een heldere, duidelijke, concrete en goed leesbare projectomschrijving.
10.2 BredaBreed fungeert als redacteur en filter, beslist of een Project op het platform
geplaatst wordt. Het staat BredaBreed te alle tijde vrij om een Project niet te accepteren.
BredaBreed laat zich hierbij leiden door:
a. De mate waarin een project aan de Algemene Voorwaarden voldoet;
b. De mate waarin een project voldoet aan de richtlijnen voor crowdfunding;
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c.

De mate waarin een Projecthouder in het verleden aan de op haar rustende
verplichtingen en verantwoordelijkheden heeft voldaan;
d. De selectiecriteria van BredaBreed;
e. Niet in strijd te zijn met de Nederlandse wetgeving;
10.3 De Projecthouder kiest zelf een doelbedrag (in euro's) voor zijn/haar Project en geeft
duidelijk aan waarop de hoogte van het doelbedrag is gebaseerd en waaraan de
opgehaalde donaties besteed gaan worden. Het minimum doelbedrag is EUR 100,- en het
maximum streefbedrag is EUR 250.000.
10.4 Als Projecthouder kies je zelf de looptijd van je Campagne, met een maximum van 85
dagen, welke aanvangt op de dag dat het project op het BredaBreed platform geplaatst
wordt.
10.5 Projecthouder is gehouden de volgende informatie te verstrekken aan BredaBreed:








Projecthouder, indien een rechtspersoon:
a. Kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), en
b. Kopie identiteitsbewijs van een of meerdere tekeningsbevoegden,
afhankelijk van de vermelding op het uittreksel (bij ‘zelfstandig
tekeningsbevoegd’: 1 identiteitsbewijs, bij ‘gezamenlijk bevoegd met
andere bestuurder(s)’: 2 identiteitsbewijzen), en
c. Kopie bankafschrift van het rekeningnummer waarheen het geld dient te
worden overgeboekt;
I.
Kopie bankafschrift mág vervangen door kopie bankpas of
schriftelijke verklaring van de bank dat de rekening van deze persoon
is;
Projecthouder, indien een natuurlijke persoon:
a. Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of verblijfsvergunning), en
b. Kopie bankafschrift van het rekeningnummer waarheen het geld dient te
worden overgeboekt;
I.
Kopie bankafschrift mág vervangen door kopie bankpas of
schriftelijke verklaring van de bank dat de rekening van deze persoon
is;
Een goede doelen organisatie dient te beschikken over een keurmerk voor goede
doelen: Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Keur voor grote goede doelen of CBF
certificaat voor kleine goede doelen of een Keurmerk Goede Doelen OF de
organisatie kan een ANBI overleggen;
Bij funding van meer dan € 15.000,- uitgekeerd binnen een periode van een half jaar
aan één geldvrager, is een VOG voor de persoon/personen op de
legitimatiebewijzen vereist op het moment van overmaking van het (deel)bedrag;

10.6 De Projecthouder draagt zorg voor een juist verloop van de Campagne en het Project.
Een Campagne en een Project dienen altijd in overeenstemming te zijn met het Nederlands
recht en met alle overige op het Project, de Campagne en/of op de Projecthouder van
toepassing zijnde wet- en regelgeving.
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10.7 Indien je als Projecthouder je verplichtingen en verantwoordelijkheden, in welke zin dan
ook, naar mening van BredaBreed niet nakomt, behoudt BredaBreed zich het recht voor het
project niet te plaatsen of van het platform te verwijderen en verwijderd te houden.
BredaBreed stelt de Projecthouder per e-mail van haar beslissing op de hoogte met opgaaf
van reden. Het besluit van BredaBreed is definitief. Eventuele donaties die zijn ontvangen
zullen niet aan de Projecthouder worden uitgekeerd.

Artikel 11. Verantwoordelijkheden Projecthouder
11.1 Als Projecthouder ben je zelf verantwoordelijk voor het voeren van een Campagne voor
je Project om geld, tijd en kennis te werven.
11.2 Als Projecthouder ben je zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering,
monitoring, evaluatie en follow-up van het project.
11.3 Als Projecthouder houd je de Supporters tijdens de Campagne op de hoogte van de
voortgang van je Campagne en Project via het BredaBreed Platform, in ieder geval als volgt:
a. Op de hoogte houden van de vorderingen van de campagne en het project: de
Projecthouder houdt bij de uitvoering van zijn/haar project de aan haar donerende
Supporters in ieder geval maandelijks op de hoogte van de vorderingen van het
project, door middel van het plaatsen van een update (met bijvoorbeeld) tekst, foto’s
en filmpjes op de Projectpagina.
b. Vragen en/of klachten van Supporters beantwoorden: de Projecthouder dient, binnen
redelijke grenzen, zoveel mogelijk in te gaan op vragen en/of klachten van
Supporters.
c. Vermelden nieuwe projectontwikkelingen: de Projecthouder vermeldt nieuwe
projectontwikkelingen zo spoedig mogelijk op de Projectpagina op het BredaBreed
platform.
11.4 Na afloop de Campagne houd Projecthouder Supporters op de hoogte van de voortgang
van het Project door regelmatig (minimaal 1 keer per 3 maanden) teksten, foto's en filmpjes
op de Projectpagina te plaatsen.
11.5 Na afronding van het Project plaatst de Projecthouder een eind evaluatie als update op
de Projectpagina waarin wordt uitgelegd hoe het Project is verlopen, hoe de ontvangen
donaties zijn besteed, wat je hebt bereikt en wat je hebt geleerd. De verantwoordelijkheid
om Supporters op de hoogte te houden van de voortgang eindigt na deze evaluatie. De
Projectpagina zal blijven bestaan en de Projecthouder is vrij om updates richting Supporters
te blijven plaatsen.

UITBETALING EN UITVOER
Artikel 12. Uitbetaling en uitvoer
12.1 BredaBreed streeft er naar om de ontvangen donaties voor een Project binnen 1 maand
na afloop van de Campagne aan de Projecthouder van het betreffende Project uit te
betalen, op het door de Projecthouder doorgegeven bankrekeningnummer. De
Projecthouder is zelf verantwoordelijk om de juiste bankgegevens door te geven. We zullen
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maximaal twee keer proberen de Projecthouder uit te betalen. De eerste keer vergoedt
BredaBreed de bankkosten, maar de tweede keer dient Projecthouder de bankkosten zelf te
vergoeden.
12.2 Het is mogelijk dat een Projecthouder meer geld dan het doelbedrag ophaalt. In dat
geval zullen de ontvangen donaties door BredaBreed aan de Projecthouder worden
uitbetaald en dient de Projecthouder op zijn/haar projectpagina op het BredaBreed
platform te verantwoorden hoe de ontvangen donaties worden besteed.
12.3 Het is mogelijk dat een Projecthouder minder geld dan het doelbedrag ophaalt. In dat
geval zullen de ontvangen donaties door BredaBreed niet aan de Projecthouder worden
uitbetaald maar worden teruggestort op de rekening van de Supporters van het Project.
12.4 Bij het uitbetalen van de donaties aan Projecthouder houdt BredaBreed een service fee
in over het opgehaalde bedrag, als vergoeding voor haar dienstverlening. Deze service fee
wordt onder meer gebruikt voor de transactiekosten van de Payment Service Povider en de
betaalmethode, de bankkosten en de administratiekosten. De hoogte van de service fee is te
vinden op het Platform bij 'Veelgestelde vragen'.
12.5 Indien zich omstandigheden voordoen waardoor een Projecthouder de Campagne en/of
het Project niet kan uitvoeren, is de Projecthouder verplicht om de Supporters hiervan op de
hoogte te stellen op zijn/haar Projectpagina op het BredaBreed Platform. Indien pas na
uitbetaling door BredaBreed van de ontvangen donaties blijkt dat de Projecthouder het
Project niet kan uitvoeren, dient de Projecthouder op zijn/haar Projectpagina uitleg te geven
over de redenen hiervan en dient aan te geven wat er met het opgehaalde geld zal worden
gedaan.
12.6 De Projecthouder dient de opgehaalde donaties uitsluitend aan te wenden ter uitvoering
van zijn/haar Project.
12.7 Als blijkt dat een Projecthouder het gedoneerde bedrag niet gebruikt op de wijze zoals
beschreven op de Projectpagina dan zal BredaBreed er naar streven dat de Projecthouder
het gedoneerde bedrag zal restitueren aan BredaBreed. Hier kan echter geen enkele
aansprakelijkheid jegens BredaBreed aan ontleend worden. Als het gedoneerde bedrag aan
BredaBreed is terugbetaald, dan zal BredaBreed dit bedrag doneren aan een of meer, door
BredaBreed te kiezen, Project(en) op het Platform. Als de Projecthouder het gedoneerde
bedrag niet terugbetaalt, dan behouden Supporters het recht om hun donaties zelf
rechtstreeks terug te vorderen van de desbetreffende Projecthouder.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Artikel 13. Intellectueel eigendom
13.1 Het BredaBreed Platform is auteursrechtelijk beschermd. BredaBreed is houder van deze
rechten, met uitzondering van de rechten ten aanzien van de gegevens die betrekking
hebben op de Projecten. Het is niet toegestaan de gegevens van het Platform te
verveelvoudigen of openbaar te maken zonder onze voorafgaande schriftelijke
toestemming.
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13.2 Gebruikers behouden auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten die aan hen
toebehoren met betrekking tot de content die Gebruikers via het Platform ter beschikking
stellen. Onder content wordt verstaan alle teksten, gegevens, bestanden, documenten,
plaatjes, video's, materialen die Gebruikers op het Platform plaatsen.
13.3 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de content die zij plaatsen op het Platform en
eventuele fouten die er in zitten.
13.4 Als Gebruiker geef je door het plaatsen van content toestemming aan BredaBreed om je
content te gebruiken, te verspreiden en te verveelvoudigen op het Platform en in de media
voor promotionele doeleinden in verband met de dienstverlening van BredaBreed en het
onder de aandacht brengen van Projecten. Door het uploaden van content geef je
automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie om je content
te gebruiken voor promotionele doeleinden.
13.5 Gebruikers mogen geen content plaatsen op het Platform dat in strijd is met wet- of
regelgeving. Hierna volgt een (niet-uitputtende) opsomming van content die niet op het
Platform mogen worden geplaatst door Gebruikers.











Content die discriminerend is wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur,
afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen
en/of die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maken van anderen;
Content die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een
link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische website;
Content waarmee het plegen van illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd;
Content waarbij kettingbrieven, junk-mail of spam betrokken is;
Content waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt
opgevraagd voor commerciële of illegale activiteiten;
Content waarbij commerciële activiteiten zijn gemoeid zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming de BredaBreed, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of
piramidespelen;
Content waarbij een foto of beeltenis, of ander persoonsgegeven is opgenomen van
een andere persoon dan de Gebruiker, zonder diens toestemming;
Content die inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van derden partijen;

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1 BredaBreed besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit
van de gegevens op het Platform. Onjuistheden en onvolledigheden kan BredaBreed echter
niet voorkomen. Wij zijn, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde, niet
aansprakelijk voor de schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de door ons
en onze Gebruikers aangeboden informatie op het Platform.
14.2 BredaBreed reguleert de communicatie tussen Projecthouders en Supporters niet
inhoudelijk. BredaBreed heeft dan ook geen of ten hoogste een zeer beperkte controle
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over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de
(verschillende onderdelen van de) tussen Projecthouder en Supporter bestaande
rechten en verplichtingen.
14.3 Projecthouder, Supporter of andere Gebruikers van het Platform zullen BredaBreed
vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken inclusief die van derden voor
vergoeding van schade verband houdende met de over en weer tussen voornoemde
partijen en tussen voornoemde partijen en BredaBreed uit hoofde van enige
overeenkomst of andere rechtsverhouding bestaande rechten en verplichtingen.
14.4 In geen geval is BredaBreed aansprakelijk voor de manier waarop Projecthouders,
Supporters of anderen gebruik maken van de door BredaBreed geleverde diensten
en/of materialen en aanverwante voorzieningen. Met name zullen Projecthouders,
Supporters of anderen BredaBreed vrijwaren van aanspraken inclusief die door derden
welke betrekking hebben op de inhoud van de bestanden, gegevens en/of materialen
die BredaBreed op haar Platform beschikbaar stelt.
14.5 BredaBreed is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van
het niet of het niet goed functioneren van de voorzieningen van haar dienst of
apparatuur, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van BredaBreed.
14.6 Indien BredaBreed als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming
aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in
onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. De aansprakelijkheid voor
desbetreffende schade is gelimiteerd tot maximaal EUR 1.000,- per schadegeval en
BredaBreed is in geen geval verplicht om een hogere schadevergoeding te betalen dan de
hoogte van de service fee die voor het desbetreffende Project aan de Projecthouder in
rekening is gebracht. Deze maximering geldt ten aanzien van alle Gebruikers.
Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade is uitgesloten.
14.7 BredaBreed is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de dienst (tijdelijk)
buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de dienstverlening
in het kader van BredaBreed te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven
opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens BredaBreed
ontstaat.
14.8 BredaBreed garandeert niet dat het BredaBreed Platform te allen tijde en zonder
onderbrekingen of storingen toegankelijk is.
14.9 In aanvulling op de andere (rechts-)middelen die BredaBreed ten dienste staan, is
BredaBreed gerechtigd om de activiteiten, verricht door Projecthouder of Supporter, in
verband met BredaBreed te beperken, het account tijdelijk of blijvend stop te zetten en
/of te verwijderen en/of verwijderd te houden, de bestanden, gegevens en/of
materialen te verwijderen, de gebruikers van het Platform op de hoogte stellen van de
activiteiten, een waarschuwing te doen uitgaan en te weigeren om diensten aan
Projecthouder of aan Supporter of aan andere gebruikers van het Platform te
verlenen,
in
het
bijzonder
maar
niet
daartoe
beperkt,
indien
de
Projecthouder/Supporter/andere gebruiker(s) van het Platform:
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Handelt(handelen) in strijd met de Algemene Voorwaarden;
BredaBreed
niet
in
staat
is
om
enige
gegevens
die
de
Projecthouder/Supporter/andere gebruiker(s) van het Platform aan BredaBreed
verstrekt, te verifiëren of te identificeren;
BredaBreed
van
mening
is
dat
de
handelingen
van
de
Projecthouder/Supporter/andere gebruiker(s) van het Platform schade of
aansprakelijkheid aan zichzelf of aan andere gebruikers of aan BredaBreed kan
toebrengen;

BredaBreed zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

GESCHILLEN EN KLACHTEN
Artikel 15. Geschillen en klachten
15.1 Op de rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst
voortvloeiende geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Zeeland-Brabant in Nederland.
15.2 Klachten kunnen per brief of e-mail worden doorgegeven onder vermelding van klacht in
de titel. Binnen vijf werkdagen zal een reactie volgen waarin de vervolgstappen worden
vermeld. BredaBreed zal zich vervolgens inspannen om de klacht zo spoedig mogelijk af te
handelen.

PRIVACY
Artikel 16. Privacy
16.1 In het kader van het Platform en de uitvoering van onze diensten, verwerken wij
persoonsgegevens van de Gebruikers. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt
uitgevoerd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en
overeenkomstig onze Privacy Verklaring, dat is te raadplegen op het platform.
16.2 BredaBreed verstrekt, behalve naam en e-mailadres, geen persoonlijke gegevens
aan derden zonder toestemming van de betreffende persoon en gebruikt
persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Verklaring. Naam en emailadres worden enkel gedeeld, wanneer het Project minimaal 100% van het
doelbedrag heeft behaald, met de Projecthouder van het Project waaraan de
Supporter heeft bijgedragen.
16.3 Het is mogelijk dat het BredaBreed Platform verwijzingen (bijvoorbeeld door middel
van een hyperlink, banner of button) bevat naar websites van derden. BredaBreed
heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze
websites. Op deze websites valt Projecthouder en Supporter onder de (privacy)regels
van die betreffende website. BredaBreed is dan ook niet verantwoordelijk voor de
inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele
aansprakelijkheid voor deze websites.
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Privacy Verklaring BredaBreed
Versie april 2016

Algemeen
BredaBreed respecteert en beschermt de privacy van haar gebruikers en neemt de
benodigde stappen om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beschermen. Deze
Privacy Verklaring legt uit welk type informatie BredaBreed ontvangt en verzamelt wanneer
de gebruiker het BredaBreed Platform gebruikt.
Omdat het Platform onder meer is bedoeld voor gebruikers om informatie met derden te
delen, is het van belang om aan te geven welke informatie we met derden delen en welke
informatie de gebruiker zelf aan derden ter beschikking stelt via het Platform. De gebruiker
is verantwoordelijk voor de Content die hij/zij deelt via het Platform, alsook voor de
informatie die de gebruiker zelf via het Platform voor derden toegankelijk maakt.
BredaBreed verkoopt onder geen beding persoonsgegevens van haar gebruikers aan
derden. De informatie die we verzamelen, zoals in het onderstaande beschreven, wordt
enkel gebruikt om het gebruik van het Platform door de gebruiker mogelijk te maken.
Ondanks het beleid geen persoonsgegevens van gebruikers aan derden te verkopen of
voor andere doeleinden dan het gebruik van het Platform mogelijk te maken, moeten
gebruikers zich realiseren dat de informatie die zij zelf delen op het Platform door derden
kan worden ontdekt en gebruikt zonder dat BredaBreed daarbij betrokken is, waaronder
ook (maar niet uitsluitend) zogenaamde search engine crawlers, bots en andere
instrumenten. Bij het delen van informatie moeten gebruikers altijd het voorgaande in
overweging nemen.
De door ons verzamelde informatie:

Informatie die gebruikers aanleveren




Wanneer de gebruiker een BredaBreed account aanmaakt, vragen wij bepaalde
persoonlijk informatie zoals NAW gegevens en e-mailadres. De gebruiker wordt
verzocht een wachtwoord voor het account aan te maken.
De Projecthouders kunnen een publiek profiel aanmaken, waarop nadere
persoonsgegevens en foto’s kunnen worden geplaatst zodat andere gebruikers
daarvan kennis kunnen nemen.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes code die in je browser op je computer worden opgeslagen. Ze
bevatten informatie om je te kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies stellen
ons in staat informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en diensten en
deze te verbeteren aan de hand van die informatie. Onze cookies worden niet gebruikt om
personen te identificeren, maar om machines te identificeren en gebruikersstatistieken te
genereren ten behoeve van optimalisatie van onze website en diensten. Je kunt je browser
zo instellen dat je tijdens het bezoek aan BredaBreed geen cookies ontvangt.

Posts
De inhoud van de door de gebruiker op het Platform geplaatste Content, waaronder teksten,
afbeeldingen, foto’s en audio(visuele) bestanden, wordt opgeslagen en bewaard op onze
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servers zodat deze informatie op het Platform kan worden geplaatst en van het Platform
gebruik gemaakt kan worden. De door u geplaatste Content wordt verbonden aan uw
gebruikers account.

Gebruikerscommunicatie
Wanneer de gebruiker e-mails of andere berichten naar BredaBreed stuurt, mogen we deze
communicatie bewaren zodat uw mededelingen, verzoeken ect. kunnen worden verwerkt.

Niet persoonlijk informatie
Deze informatie wordt gewoonlijk beschikbaar gemaakt door web browsers en servers,
zoals het gebruikte browser type, voorkeur instellingen voor taal, verwijzende websites en
de datum en tijd van de toegang tot het Platform door de gebruikers. Deze informatie wordt
gebruikt om het bezoek van het Platform te monitoren.

Gebruik
We onderhouden en verwerken de persoonsgegevens van gebruikers zodat we het
Platform toegankelijk kunnen maken voor gebruikers. Indien u berichten verstuurt via het
BredaBreed Platform worden bepaalde persoonsgegevens in verband met het bericht
geïdentificeerd. BredaBreed gebruikt uw naam en e-mailadres om u op de hoogte te stellen
van updates met betrekking tot bepaalde projecten, een en ander in overeenstemming met
de instellingen die u heeft geselecteerd ten aanzien van het gebruik van het Platform.
BredaBreed mag uw persoonsgegevens verwerken om:





De gebruiker informatie te verzenden in verband met de BredaBreed account of
andere Diensten;
Audits, onderzoek en analyse uit te voeren in verband met onderhoud en
verbetering van de Diensten en het Platform;
De technische functionaliteit van het Platform en de Dienst te controleren;
Het ontwikkelen van nieuwe Diensten;

BredaBreed verwerkt persoonsgegevens via haar servers. Wanneer u zich buiten Nederland
bevindt dient u ervan op de hoogte te zijn dat persoonsgegevens die u in het Platform heeft
ingevoerd buiten de landsgrenzen zal worden gebracht. U stemt hierbij in met de overdracht
van informatie. U garandeert dat u gerechtigd bent om deze informatie buiten uw
landsgrenzen te brengen en in Nederland.

Keuzen met betrekking tot persoonsgegevens
De gebruiker kan zijn/haar BredaBreed instellingen wijzigen in de sectie ‘Instellingen’ van het
Platform. Indien de gebruiker eerder ten behoeve van zijn/haar BredaBreed account
informatie ter beschikking heeft gesteld van het Platform, kunnen deze met onmiddellijke
ingang worden veranderd. Eventuele verwijderde informatie blijft in de database van
BredaBreed. Als de gebruiker zijn/haar BredaBreed account wenst te verwijderen kan dit
door een e-mail te sturen naar bredabreed@gmail.com. Alle aan uw account verbonden
informatie op het Platform zal dan worden verwijderd. Uw account zal met onmiddellijke
ingang worden verwijderd, BredaBreed is wel gerechtigd een back up daarvan in haar
systeem te behouden. U kunt weigeren persoonsgegevens ter beschikking van BredaBreed
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te stellen, in welk geval BredaBreed wellicht niet in staat is om u toegang tot het Platform te
verlenen.

Het delen van informatie
BredaBreed deelt uitsluitend persoonsgegevens van haar gebruikers met derden in de
volgende gevallen:
 Indien we daartoe toestemming van de gebruiker hebben verkregen. Het delen van
uw persoonsgegevens vereist altijd uw uitdrukkelijke instemming, eventueel door
middel van een opt-in systeem;
 Indien wij in goede trouw geloven dat toegang, gebruik, behoud of het delen van deze
informatie redelijkerwijs vereist is om:
a. Te voldoen aan enige toepasselijke wetgeving, regeling, juridische procedure
of een afdwingbaar overheidsverzoek;
b. Naleving van de gebruiksvoorwaarden te verzekeren, waaronder ook
onderzoek naar de schending daarvan door de gebruiker;
c. Problemen in verband met veiligheid, fraude of technische problemen te
traceren, voorkomen of anderszins op te lossen of;
d. Om de schending van rechten, eigendom of veiligheid van het Platform, haar
gebruikers of het publiek zoveel mogelijk te voorkomen, zoals vereist en
toegestaan binnen de grenzen van de wet;
Indien BredaBreed zal samengaan, opgaan of op enigerlei andere wijze zal fuseren met een
andere organisatie, zullen we de gebruikers vooraf op de hoogte stellen dat enige
persoonsgegevens in verband met de gebruikers account zal worden overgedragen aan
een derde en wellicht een ander privacy beleid daarop van toepassing wordt.

Veiligheid van informatie
BredaBreed neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om de gebruikers, het Platform te
beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing,
publicatie of verwijdering van informatie. Hieronder wordt ook verstaan het intern
evalueren van de praktijk en de veiligheidsmaatregelen in verband met het verzamelen,
opslaan en verwerken van data, evenals het zorg dragen voor fysieke
veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de systemen waarin persoonsgegevens wordt
opgeslagen. De toegang tot persoonlijk informatie van gebruikers is beperkt tot
werknemers van BredaBreed, door haar ingeschakelde contractspartijen of andere derden
die van deze informatie kennis moeten nemen om de door BredaBreed verleende diensten
te kunnen leveren, ontwikkelen of verbeteren.

Integriteit
De door BredaBreed verzamelde persoonsgegevens wordt uitsluitend gebruikt met het oog
waarop het is verzameld en in overeenstemming met de Privacy Verklaring. BredaBreed
evalueert de verzameling, opslag en verwerking van persoonlijke data om zich ervan te
verzekeren dat het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens enkel nodig
is om diensten te verlenen en/of het Platform te verbeteren. We nemen alle redelijkerwijs
vereiste maatregelen om te verzekeren dat de verwerkte persoonsgegevens juist, volledig
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en recent is, maar het voorgaande is afhankelijk van de juiste informatie voorziening door
de gebruikers.
Gebruikers kunnen hun vragen en/of opmerkingen ten aanzien van deze Privacy Verklaring
of de verwerking van persoonsgegevens per e-mail richten aan BredaBreed via
bredabreed@gmail.com. BredaBreed richt zich naar de regelingen die de daartoe
aangewezen instanties hanteren ten aanzien van het verzamelen, opslaan en verwerken
van persoonsgegevens.
De Privacy Verklaring mag van tijd tot tijd door BredaBreed worden gewijzigd. BredaBreed
zal de hierbij aan u verleende rechten niet zonder uw toestemming kunnen beperken. De
gewijzigde versie van de Privacy Verklaring zal worden geplaatst op het Platform. Bij
ingrijpende wijzigingen zal de gebruiker een uitdrukkelijke melding daarvan ontvangen.
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