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Definities:    
In  deze  voorwaarden  wordt  verstaan  onder:  
Bruis  Advies:  de  aanbieder  van  het  platform  www.maakcapelle.nl  met  het  doel  Crowdfunding  
uit  te  voeren  in  Capelle  aan  den  IJssel.  
Crowdfunding:  de  (potentiële)  Supporters  mogelijk  maken  een  bijdrage  aan  een  Project  te  
leveren  in  de  vorm  van  een  Donatie.  
Deadline:  de  op  de  Projectpagina  van  een  Project  aangegeven  datum  en  tijdstip  die  
specificeert  tot  wanneer  het  voor  het  laatst  mogelijk  is  nog  een  Donatie  te  doen.  
Doelbedrag:  een  in  Euro's  uitgedrukt  bedrag  dat  overgemaakt  zal  worden  naar  de  
Initiatiefnemer  indien  het  op  de  Projectpagina  genoemde  doelbedrag  voor  100%  van  dit  
bedrag  door  Supporters  overgemaakt  is  op  de  rekening  van  het  Platform.  
Doelstelling:  een  of  meerdere  op  de  Projectpagina  beschreven  Doelstelling(en)  inzake  een  
Project  waarbij  de  Initiatiefnemer  garandeert  deze  Doelstelling(en)  uit  te  zullen  voeren  bij  het  
verkrijgen  van  het  genoemde  Doelbedrag  hiervoor  benodigd.  
Donatie:  een  schenking  van  een  geldbedrag  ter  ondersteuning  van  een  Project.  
Gebruiker:  elke  individuele  (eind)gebruiker  die  zich  registreert  op  het  Platform.  
Stichting  Maak  Capelle:  de  aanbieder  van  het  Platform  en  de  verantwoordelijke  voor  het  
aanbieden  en  uitvoeren  van  de  crowdfunding/donatie.  
Initiatiefnemer:  de  aanbieder  van  een  Project  (Initiatief)  binnen  het  Platform.  
Platform:  een  namens  de  Stichting  Maak  Capelle  door  Bruis  Advies  aangeboden  
Crowdfundingomgeving  MaakCapelle.nl.  
Project:  een  bij  het  Platform  aangesloten  Initiatief  waarbij  de  Initiatiefnemer  zoekt  naar  
financiële  ondersteuning  voor  het  realiseren  van  een  of  meerdere  op  de  Projectpagina  van  het  
Project  beschreven  Doelstellingen.    
Projectpagina:  een  informatieve  pagina  binnen  het  Platform  met  nadere  informatie  over  een  
Project.  Een  Projectpagina  beschrijft  ten  minste  de  Doelstelling(en)  van  het  Project  en  het  bij  
deze  Doelstelling(en)  benodigde  Doelbedrag.  
Supporter:  een  individu  of  organisatie  (rechtspersoon)  die  een  Donatie  gedaan  heeft  aan  een  
Project.  
Voorwaarden:  de  in  deze  overeenkomst  genoemde  voorwaarden,  welke  onderdeel  zijn  van  de  
overeenkomst  tussen  de  Supporter  en  de  stichting  Maak  Capelle.  
 
 
Identiteit  aanbieder:  
Stichting  Maak  Capelle  
RSIN:                 854406773  
Rechtsvorm:              Stichting  
Statutaire  naam:           Stichting  Maak  Capelle  
Statutaire  zetel:           Capelle  aan  den  IJssel  
Bezoekadres:              Mathenesserdijk  414  B,  3026GV  Rotterdam  



Telefoonnummer:           0103031220  
Eerste  inschrijving  handelsregister:     03-‐10-‐2014  
Datum  akte  van  oprichting:        30-‐09-‐2014  
Activiteiten  SBI-‐code:     69209  -‐  Overige  administratiekantoren  Beheer  

derdengelden  in  het  kader  van  crowdfunding  
 
 
Artikel  1  Algemeen  

1. Deze  Gebruiks-‐  en  Donateursvoorwaarden  zijn  van  toepassing  op  het  gebruik  van  de  
bij  het  Platform  horende  webpagina,  software,  aanverwante  diensten  (waaronder  
nieuwsbrieven)  en  Donaties  via  of  in  verband  met  het  Platform.  Direct  na  voltooiing  
van  het  registratieproces  maken  deze  voorwaarden  integraal  deel  uit  van  de  tot  stand  
gekomen  overeenkomst  tussen  Gebruiker  en  de  stichting  Maak  Capelle.    

  
  
Artikel  2  Donatie  

1. Donaties  vinden  plaats  door  overmaking  door  Supporters  van  een  bedrag  van  
minimaal  €5,-‐  naar  rekening  NL40RABO0195259947  ten  name  van  Stichting  Maak  
Capelle.  

  
  
Artikel  3  Behalen  Doelbedrag  

1. Indien  tenminste  het  op  de  Projectpagina  aangegeven  Doelbedrag  voor  het  Project  op  
rekening  van  het  Platform  staat,  zal  dit  bedrag  –  en  al  het  meerdere  dat  binnenkomt  
tot  en  met  de  Deadline  van  het  Project  -‐  overgemaakt  worden  naar  de  rekening  van  de  
Initiatiefnemer.  Een  bericht  over  het  behalen  van  het  Doelbedrag  zal  naar  alle  
Supporters  die  een  Donatie  aan  dit  Project  gedaan  hebben,  verzonden  worden,  tenzij  
deze  aangegeven  hebben  geen  berichtgeving  te  willen  ontvangen.  

  
  
Artikel  4  Niet-‐behalen  Doelbedrag  

1. Indien  niet  100%  van  het  Doelbedrag  is  behaald,  maar  meer  dan  80%  van  het  
doelbedrag  is  bereikt,  wordt  met  de  initiatiefnemer  in  overleg  bepaald  of  het  initiatief  
toch  doorgang  kan  vinden.  Indien  dit  niet  mogelijk  blijkt,  worden  alle  donaties  
teruggestort  naar  de  donateurs.    

2. Indien  minder  dan  80%  van  het  doelbedrag  is  behaald,  worden  alle  donaties  
teruggestort  naar  de  donateurs.    

  
  
Artikel  5  Verwerking  persoonsgegevens/Privacy  

1. Geen  van  de  door  het  Platform  verwerkte  gegevens  van  Donateurs  of  Gebruikers  zal  
verstrekt  worden  aan  derden,  behoudens  op  grond  van  wettelijke  verplichtingen.  

2. Deelnemers  kunnen  ervoor  kiezen  hun  Donatie  anoniem  te  doen.  De  
overmakingsgegevens  zullen  dan  enkel  bekend  zijn  bij  de  Stichting  Maak  Capelle  en  
niet  doorgegeven  worden  aan  de  Initiatiefnemer.  



3. Geanonimiseerde,  niet  naar  individuele  personen  herleidbare  gegevens  kunnen  
verstrekt  worden  aan  derden  

  
Artikel  6  Ontvangen  van  nieuwsbrieven  en  informatie  

1. Bij  elke  berichtgeving  verzonden  via  het  Platform  is  aangegeven  hoe  men  zich  af  kan  
melden  voor  verdere  ontvangst  van  de  betrokken  soort  berichtgeving.  

  
  
Artikel  7  Intellectuele  Eigendomsrechten  

1. Alle  rechten  van  intellectuele  eigendom  terzake  het  Platform  berusten  uitsluitend  bij  
Bruis  Advies  of  diens  licentieverstrekkers,  waaronder  de  aanbieders  van  'Open  Source'-‐
software  die  gebruikt  is.  Geen  van  de  leveringen  van  producten  en/of  diensten  strekt  
tot  enige  overdracht  van  intellectuele  eigendomsrechten.    

  
  
Artikel  8  Uitsluiting  aansprakelijkheid  

1. Stichting  Maak  Capelle  is  nimmer  aansprakelijk  voor  enige  vorm  van  schade  in  verband  
met  het  gebruik  van  het  Platform.    

2. Hoewel  de  redactie  van  het  Platform  uiteraard  zijn  best  doet  de  kwaliteit  van  het  
Platform  te  waarborgen,  is  Stichting  Maak  Capelle  niet  aansprakelijk  voor  de  juistheid  
of  volledigheid  van  de  informatie  verstrekt  via  het  Platform,  de  bijbehorende  website  
of  via  daarbij  betrokken  diensten  zoals  de  nieuwsbrieven.  Mocht  de  Gebruiker  onjuiste  
of  onvolledige  informatie  tegenkomen,  stelt  de  Stichting  Maak  Capelle  het  op  prijs  
indien  hiervan  melding  gemaakt  wordt  op  info@maakcapelle.nl.    

3. Hoewel  de  stichting  Maak  Capelle  haar  best  doet  haar  diensten  te  allen  tijde  aan  te  
bieden,  kan  zij  niet  garanderen  dat  het  Platform  vrij  van  onderbrekingen,  gebreken  of  
fouten  beschikbaar  zal  zijn.  Stichting  Maak  Capelle  heeft  te  allen  tijde  het  recht  zonder  
enige  aankondiging  het  Platform  tijdelijk  of  geheel  te  staken.  Stichting  Maak  Capelle  is  
niet  aansprakelijk  voor  enige  schade  door  het  niet  (volledig)  beschikbaar  zijn  van  het  
Platform  of  aanverwante  diensten.  

4. Gebruiker  vrijwaart  de  Stichting  Maak  Capelle  voor  alle  aanspraken  van  derden  in  
verband  met  het  gebruik  van  het  Platform.  

5. Alle  beperkingen  van  aansprakelijkheid  in  deze  voorwaarden  zijn  niet  van  toepassing  
indien  de  aansprakelijkheid  het  gevolg  is  van  opzet  of  grove  schuld  aan  de  zijde  van  de  
Stichting  Maak  Capelle.  

  
  
Artikel  9  Slotbepalingen  

1. Stichting  Maak  Capelle  mag  haar  rechten  en  verplichtingen  uit  deze  Overeenkomst  
overdragen  aan  een  derde  zonder  nadere  toestemming  van  de  Gebruiker.    

2. Alle  geschillen  welke  tussen  Gebruiker  en  Stichting  Maak  Capelle  mochten  ontstaan  
naar  aanleiding  van  de  onderhavige  overeenkomst  dan  wel  van  andere  handelingen  in  
samenhang  met  de  onderhavige  overeenkomst  worden  naar  keuze  van  de  Stichting  
Maak  Capelle  voorgelegd  aan  de  rechtbank  te  Rotterdam.    

3. Indien  een  bepaling  uit  deze  overeenkomst  nietig  blijkt  te  zijn,  tast  dit  niet  de  
geldigheid  van  de  overige  bepalingen  van  de  overeenkomst  aan.  

  


