Algemene Voorwaarden Brickfund Nederland B.V.
(versie 1.1 : september 2017)

Dit document zet de Algemene Voorwaarden uiteen waarmee Brickfund Nederland B.V. u de
gelegenheid geeft te beleggen in (een) vastgoedobject(en) middels een op te richten C.V. Neem
deze Algemene Voorwaarden nauwkeurig door alvorens u gebruik maakt van het Brickfund-platform.
Door gebruik te maken van het Brickfund-platform gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden
en het Privacybeleid.
Gegevens Brickfund Nederland B.V.: Kvk nummer 65458478, BTW-nummer, correspondentie adres:
Westblaak 180 te Rotterdam, email: info@brickfund.com, telefoonnummer: 0888383500
Artikel 1. Definities
Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst
tussen Brickfund en Gebruiker.
Aanbieder: (rechts)persoon met een Brickfund-dashboard die toegang heeft tot het
Brickfund-platform die tot doel heeft een Project aan te bieden aan (een) Investeerder(s). Brickfund
Nederland BV kan ook de Aanbieder zijn.
Beheer: het beheren van het vastgoed in de tot stand gekomen succesvolle Projecten. Dit houdt in
dat Brickfund het administratieve, financiële, commerciële en technische beheer onderhoud, dat al
dan niet wordt uitbesteed aan derde partijen. Brickfund kan als beheerder worden aangewezen.
Beheervergoeding: een percentage van de brutohuur dat volgt uit exploitatie van Projecten, de
hoogte van dit percentage is afhankelijk per Project
Mede-eigenaar: (rechts)persoon die samen met andere mede-eigenaren een pand wenst aan te
kopen, met als doel het behalen van Rendement op zijn Inleg.
Besloten Vennootschap: rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid en waarvan het eigendom
verdeeld is middels aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn. De Besloten Vennootschap heeft het
juridisch eigendom van het vastgoed en vormt met de C.V. gezamenlijk het Project.
Bezoeker: (rechts)persoon die het Brickfund-platform bezoekt.
Brickfund: Brickfund Nederland B.V. die Aanbieder en Gebruiker bij elkaar brengt door middel van
het Brickfund-platform.
Brickfund Holding B.V. : deze is eigenaar van de domeinnaam en de technologie achter het platform.
Brickfund Nederland B.V. heeft een licentie voor gebruik in Nederland.
Brickfund-dashboard: persoonlijke pagina van Aanbieder of Gebruiker met weergave van
persoonlijke , Eigendomsdelen, saldi en andere statistieken.
Brickfund-platform: het door Brickfund ter beschikking gestelde platform waarop Aanbieder een
Project kan adverteren en waar potentiële mede-eigenaren kunnen inleggen op het betreffende
Project.
Commanditaire Vennootschap of wel genoemd C.V.

Content: alle gepubliceerde informatie op het Brickfund-platform door Gebruiker en Aanbieder in de
ruimste zin van het woord.
Dividend: de netto huurinkomsten die Gebruiker ieder kwartaal ontvangt na het aankopen van
Eigendomsdelen van een Project.
Eigendomsdelen: participaties in de betreffende C.V.
Gebruiker: (rechts)persoon met een Brickfund-dashboard
Brickfund-platform, te weten een Aanbieder of mede-eigenaar.
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Inleg: het vermogen dat een Gebruiker belegt in een Project.
Mede-eigenaar: een (rechts) persoon welke samen met andere (rechts) personen een of meerdere
panden heeft aangekocht.
Participeren: het deelnemen door een Gebruiker aan een Project door middel van een Belegging.
Private Campagne: dit is een afgesloten campagne cq aanbieding waar uitsluitend op aanvraag
toegang tot kan worden verkregen. Brickfund heeft het recht om zonder opgaaf van reden toegang
te weigeren.
Project: een Propositie, aangeboden door Brickfund of een Aanbieder op het Brickfund-platform, de
panden in de Propositie worden aangekocht door een speciaal opgerichte (besloten) C.V. voor de
Propositie.
Propositie: Object van Aanbieder die wordt gepresenteerd op het Brickfund-platform waarin
Gebruiker kan Participeren.
Rendement: met een Inleg trachten het vermogen te vergroten door te Participeren in een Project.
Reserve: tijdens de exploitatie van een Project wordt een reserve opgebouwd ten behoeve van
onderhoud van het vastgoed ter grootte van 4% van de brutohuur van het Project
Success fee: een percentage (1-2%), berekend over het aankoopbedrag exclusief k.k. van het
vastgoed in een Project, dat Brickfund ontvangt van Gebruiker bij de aanvang van een succesvol
opgezet Project.
Website: website van Brickfund
Artikel 2. Privacy
Brickfund verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers met als doel de dienstverlening zo klantgericht
mogelijk te realiseren. De verwerking van deze gegevens gaat in overeenstemming met de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. In het Privacybeleid staat omschreven onder welke voorwaarden
Brickfund gegevens gebruikt en verwerkt. Het Privacybeleid is een integraal onderdeel van de
Algemene Voorwaarden. Bij het akkoord gaan door Bezoeker met de Algemene Voorwaarden wordt
eveneens akkoord gegaan met het Privacybeleid.
Artikel 3. Disclaimer
De informatie en Content op deze website is met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk
dat deze informatie of Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Brickfund sluit alle

aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook,
voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en
Content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van
derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten
of diensten.
Brickfund is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals
deelname aan een forum, chat, reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige
beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Deze bijdragen geven niet de mening of
het beleid van de Brickfund weer. Brickfund is te allen tijde gerechtigd deze bijdragen van derden van
haar internetsite te verwijderen.
Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat
Brickfund de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik
van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.
Brickfund aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van
websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.
Werkelijke rendementen kunnen afwijken van de geprognotiseerde rendementen.
Artikel 4. Algemeen
4.1
Brickfund is een aanbieder van een dienst waarvan toekomstige eigenaren en Aanbieder(s)
gebruik kunnen maken op het gebied van beleggen in vastgoed. Personen kunnen
Participeren in een Project dat op het Brickfund-platform geplaatst is door Aanbieder(s), na
goedkeuring van het Project door Brickfund. Het doel van Brickfund is om personen met
interesse in het aankopen van vastgoed en Aanbieder(s) via het Brickfund-platform bij elkaar
te brengen zodat de eigenaren samen Rendement kunnen behalen.
4.2

Een Bezoeker van het Brickfund-platform heeft toegang tot de informatie die is
gepresenteerd op de website van Brickfund. Zodra Bezoeker een account aanmaakt, wordt
diegene Gebruiker van het Brickfund-platform en heeft vanaf dat moment toegang tot alle
functies op het Brickfund-platform behalve de Private Campagnes. Alvorens Bezoeker
Gebruiker wordt, dient hij akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en Privacybeleid.
Tijdens dit proces zal Gebruiker hierover een bevestiging per mail ontvangen op het
opgegeven e-mailadres. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik
van het Brickfund-platform en op alle diensten van Brickfund.

4.3

Het Brickfund-platform kan door Bezoeker en Gebruiker gebruikt worden zolang dit door
Brickfund wordt bestempeld als ‘gebruikelijke handelingen’. Brickfund beoordeeld wat als
gebruikelijke handelingen beoordeeld wordt.

4.4

Bezoeker en Gebruiker zullen het Brickfund-platform ‘normaal gebruiken’. Dit houdt in dat
het Brickfund-platform op geen enkele wijze in gevaar gebracht zal worden, geen data
toevoegen op of onttrekken van het Brickfund-platform en alles in het werk stelt zijn
apparatuur en software tegen virussen en andere schadelijke factoren te beschermen.

4.5

Het is enkel toegestaan gebruik te maken van een reguliere webbrowser voor het bezoeken
van het Brickfund-platform. Bij het gebruiken van een geautomatiseerd of aangepast systeem
wordt toegang tot het Brickfund-platform ontzegd.

4.6

Voorts is het zonder uitdrukkelijke toestemming van Brickfund niet toegestaan om
persoonlijke gegevens van de gebruikers van de website(s) en/of een dienst (zoals
bijvoorbeeld Dashboard-gegevens en gebruikersnamen) te verzamelen of verwerken.

Artikel 5. Uitsluiting aansprakelijkheid en garanties
5.1
De inhoud en Content op het Brickfund-platform zijn met de grootst mogelijke zorg
samengesteld. Brickfund en haar partners kunnen echter geen garantie geven met betrekking
tot de inhoud van de informatie op het Brickfund-platform of haar partners. Zowel Brickfund
als partners zijn nimmer aansprakelijk voor de inhoud geplaatst door Gebruikers. Brickfund
stelt alles in staat om onrechtmatige informatie te verwijderen van het Brickfund-platform of
partners daarover in kennis te stellen. Brickfund bepaald wat onmiskenbaar onrechtmatige
informatie is en wat niet. Gebruikers die onrechtmatige Content tegenkomen op het
Brickfund-platform wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden bij Brickfund. Noch
Brickfund of haar partners geeft garantie ten aanzien van de geschiktheid van de Content op
het Brickfund-platform voor het doel dat Gebruiker(s) heeft.
5.2

Brickfund en haar partners zijn afhankelijk van derde partijen (telecomproviders, hosting
partijen, enzovoort) om het Brickfund-platform, Website en andere zaken die afhankelijk zijn
van internet in stand te houden. Brickfund noch haar partners hebben controle op de
bedrijfsvoering van deze derden en zijn om die reden niet in staat garanties te gegeven wat
betreft de beschikbaarheid van het Brickfund-platform, Website of andere aan Brickfund
gelieerde zaken die online ter beschikking worden gesteld.

5.3

De mogelijkheid bestaat dat toegang tot de diensten van het Brickfund-platform of Website
in andere landen dan Nederland illegaal kan zijn. Iedere Gebruiker is zelf verantwoordelijk
voor het handelen in overeenstemming met plaatselijke regelgeving.

5.4

Gebruikers die schade lijden als gevolg van het gebruik of uitval van de diensten die het
Brickfund-platform of Website bieden, kunnen geen aansprakelijkheid leggen bij Brickfund of
haar partners.

5.5

Brickfund verplicht Gebruikers te allen tijde juiste gegevens te verstrekken. Gebruikers die
schade lijden als gevolg van onjuiste gegevensverstrekking kunnen Brickfund of haar partners
nimmer aansprakelijk stellen.

5.6

Brickfund is enkel de bemiddelaar tussen Aanbieder (verkoper) en Gebruiker (kopers).
Brickfund geeft geen advies, aanbevelingen of ontradingen. De verstrekte informatie,
toelichtingen, toezeggingen en voorstellen zoals op het Brickfund-platform gepresenteerd
zijn opgesteld op basis van onderzoek door Brickfund en mede door informatie verkregen via
de Aanbieder. Brickfund is niet aansprakelijk en heeft geen verantwoordelijkheid voor de
inhoud van deze uitingen en juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Er kunnen jegens
Brickfund aan de uitingen van Aanbieders op haar website geen rechten worden ontleend.
Gebruikers dienen uitingen gepresenteerd op het Brickfund-platform altijd zelf op juistheid te
verifiëren. Brickfund ziet toe op een uniforme opmaak van de presentaties van Aanbieders.

5.7

Brickfund is niet aansprakelijk voor de inhoud van een op de Website geplaatst profiel, tenzij
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Brickfund.

Artikel 6. Copyright

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze
website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of
bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de Content berusten bij Brickfund of haar
licentiegevers.
Artikel 7. Brickfund-dashboard
7.1
Om in aanmerking te komen voor een account voor het Brickfund-dashboard dient Bezoeker
minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben en moeten alle gegevens in het
aanmeldingsformulier correct ingevuld worden.
7.2

Van Gebruiker wordt verlangd veilig om te gaan met accountgegevens, deze op een veilige
plaats te bewaren en niet kenbaar te maken bij derden. Mocht dit onverhoopt toch het geval
zijn, is het advies dit zo spoedig mogelijk te melden bij Brickfund.

7.3

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die verricht worden op het
Brickfund-dashboard.

7.4

Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking anders dan omschreven in
de Algemene Voorwaarden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Brickfund niet toegestaan.

Artikel 8. Voorwaarden aan Aanbieder/gebruiker
8.1
Aanbieder dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
● Natuurlijk of rechtspersoon
● Minimaal 18 jaar oud
● Handelingsbekwaam
● Niet onder curatele staan
8.2

Gebruiker dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
● Natuurlijk of rechtspersoon
● Minimaal 18 jaar oud
● Handelingsbekwaam
● Niet onder curatele staan

8.3

Bij wijziging van adres, rekeningnummer en andere persoonlijke informatie, dienen
Aanbieder(s) en Gebruiker(s) dit tijdig te wijzigen in hun persoonlijke Brickfund-dashboard.

Artikel 9. Profiel Gebruiker
9.1
Op het Brickfund-platform heeft Gebruiker toegang tot het Brickfund-dashboard. Deze is
strikt persoonlijk en niet toegankelijk of zichtbaar voor derden. In het Brickfund-dashboard heeft
Gebruiker inzage in zijn vastgoedbeleggingen.
9.2
Gegevens van Gebruiker zullen via de Website niet kenbaar gemaakt worden, tenzij de wet
of een gerechtelijke uitspraak daartoe verplicht of wordt overeengekomen met Gebruiker.
Artikel 10. Profiel van de Aanbieder
10.1
Het profiel van Aanbieder kan na screening getoond worden op Website.
10.2

Gegevens van Aanbieder zullen via de Website niet kenbaar gemaakt worden, tenzij de wet
of een gerechtelijke uitspraak daartoe verplicht of wordt overeengekomen met Gebruiker.

Artikel 11. Regels om te participeren
11.1
Het minimaal in te leggen kapitaal kan verschillen per aangeboden Project.
11.2

Het maximaal te beleggen kapitaal door een particuliere Gebruiker per Project bedraagt de
waarde van alle Eigendomsdelen. Het te beleggen kapitaal door een rechtspersoon per
Project is niet aan een maximum gebonden.

11.3

Gebruiker gaat ermee akkoord kapitaal te beleggen in een Project in ruil voor een percentage
van het totaal aantal Eigendomsdelen uitgegeven door desbetreffende C.V..

11.4

Bij deelname van 25% of meer in een Project zullen om aanvullende persoonlijke gegevens
gevraagd worden, waaronder: adres, naam, geboortedatum, herkomst middelen en
identiteitsbewijs

11.5

Bij deelname onder de 25% is een handtekening vereist, alsmede naam, adres en
geboortedatum.

Artikel 12. Volschrijving belegging
12.1 Brickfund geef tgeen garanties op volschrijving van een Project, noch aan Aanbieder noch
aan Gebruiker.
12.2

Als een Project wel wordt volgeschreven middels Participaties, zijn de hierop volgende
artikelen van toepassing.

12.3

Als een Project niet wordt volgeschreven middels Participaties, worden de ingelegde gelden
van Gebruikers volledig gerestitueerd zonder inhouding van enige kosten.

12.4

Als een Project niet wordt volgeschreven middels Participaties, is het Aanbieder toegestaan
hetzelfde Project nogmaals aan te bieden tegen andere voorwaarden.

Artikel 13. Totstandkoming, duur, opschorting en ontbinding van overeenkomsten
13.1 Een Project komt tot stand zodra de totaal benodigde financiering door Gebruikers bijeen
gebracht is en de Eigendomsdelen zijn toegewezen aan de Gebruikers.
13.2

Eigendoms overeenkomsten worden aangegaan tussen de  gebruikers onderling.

13.3

Wanneer Gebruiker belegt in een Project gaat Gebruiker ermee akkoord dat dat gedaan is
gebaseerd op de geplaatste informatie van het desbetreffende Project op de
Brickfund-marktplaats en eventueel met advies van een derde. Gebruiker heeft eigen
verantwoordelijk of hij wel of niet belegt via Brickfund.

13.4

Het percentage dat Gebruiker ontvangt na aankoop van een Eigendomsdeel wordt berekend
door het geïnvesteerde bedrag van Gebruiker te delen door het totale bedrag van de
investering van het desbetreffende Project. Voorbeeld: als Gebruiker €5.000 belegt in een
Project met een totale investering van €200.000, ontvangt 2,5% van de Eigendomsdelen.

13.5

Brickfund houdt zich het recht voor het totaal benodigde bedrag voor het completeren van
een Project (totale investering) aan te passen als de situatie dit wenst.

13.6

Overeenkomsten tussen Gebruikers worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker kan
zijn overeenkomst opzeggen door middel van het succesvol verkopen van zijn
Eigendomsde(e)l(en) aan zijn mede eigenaren of aan andere/nieuwe Gebruikers. Dit conform
de statuten van de betreffende C.V.

Artikel 14. Beheer van Projecten (panden)
14.1 Brickfund zal optreden als beheerder van de panden. Hiervoor ontvangt Brickfund een
vergoeding, welke afgetrokken wordt van de brutohuur. Deze vergoeding heeft geen invloed op de
begrote nettohuur zoals weergegeven.
14.2

Voor reparaties/onderhoud dat voor rekening komt voor Gebruiker volgens het wordt een
Reserve aangehouden dat ingehouden wordt van de te ontvangen brutohuur. Deze reserve
heeft geen invloed op de begrote nettohuur.

Artikel 15. Rendement op investeringen
15.1 Wanneer Gebruiker een of meerdere Eigendomsde(e)l(en) aangekocht heeft ontstaat het
recht op huurinkomsten (Dividend) naar rato van bezit van een Project, bijvoorbeeld: 10%
van de Eigendomsdelen geeft recht op 10% van de totaal te ontvangen Dividenden.
15.2

De Dividenden worden periodiek uitbetaald tegen de voorwaarden die de mede-eigenaren
samen overeenkomen.

15.3

Het aankopen van (deel) eigendom in vastgoed brengt risico’s met zich mee en Brickfund kan
een geprognotiseerde huurstroom nooit garanderen.

15.4

Het is mogelijk dat Gebruiker over de ontvangen huren belasting schuldig is. Brickfund kan
hier geen advies over geven, daar het per individu kan verschillen. Brickfund adviseert
Gebruiker(s) (zowel particulier als rechtspersonen) financieel advies te raadplegen bij een
financieel adviseur.

Artikel 16. Het beheer van gelden van Gebruikers
16.1 Gebruiker kan via een banktransactie kapitaal storten via een payment provider naar
Brickfund Nederland BV. Brickfund Nederland B.V. zal deze gelden niet aanhouden maar
direct doorboeken naar de betreffende entiteit welke het pand zal gaan aankopen. Zolang
het kapitaal niet gebruikt wordt om Eigendomsdelen te kopen, blijft dit kapitaal eigendom
van de Gebruiker. Op verzoek is het ook mogelijk om (grotere) bedragen rechtstreeks naar de
notaris over te boeken.
16.2

Gebruiker heeft geen recht op rente gedurende de tijd dat het kapitaal van Gebruiker op de
rekening van entiteit staat welke het pand gaat aankopen.

Artikel 17. Het doen van investeringen
17.1 Om een investering in een Project te maken via het Brickfund-platform dient Gebruiker, zoals
omschreven in artikel 16, kapitaal te storten (via een payment provider) dat ten minste ter
hoogte is van één Eigendomsdeel.
17.2

De toegezegde kapitalen van Gebruikers worden aangewend om vastgoed van
desbetreffende Project aan te kopen, het financieren van de kosten koper, het opzetten van
de juridische entiteiten en alle andere posten weergegeven in de investeringsbegroting van

het Project.
17.3

De betalingen zullen via de payment-provider worden uitbetaald aan Brickfund Nederland
B.V. Brickfund Nederland B.V. zal de ontvangen betalingen onmiddellijk overschrijven naar
de betreffende B.V. en/of entiteit welke het pand of Project in aankoop heeft. Brickfund
Nederland B.V. houdt geen gelden vast.

Artikel 18. Verkopen van Eigendomsde(e)l(en)
18.1 Het is mogelijk Eigendomsdelen te verkopen. Ten eerste zullen de eigendommen conform
Statuten moeten worden aangeboden aan de mede-eigenaren in het betreffende pand(en).
Bij het uitblijven van interesse door de mede-eigenaren kan het eigendom worden
aangeboden aan derden.
18.2

Via een vergadering van Certificaathouders (lees Eigendomsdelen) kan via een
gekwalificeerde meerderheid worden besloten om een pand te verkopen en vervolgens de
opbrengst naar rato van eigendom te verdelen.

18.3

Besturend Vennoot kan te allen tijde bezwaar een Certificaat transactie blokkeren mits het
Bestuur daar een gegronde reden voor heeft.

Artikel 19. Intellectueel eigendom
19.1 De inhoud, met uitzondering van de Content, van de onder www.brickfund.com getoonde
website, geniet auteursrechtelijke bescherming. Brickfund of aan haar gelieerde
(rechts)personen zijn houder van deze rechten. Het is Gebruikers niet toegestaan (delen van)
de website te verveelvoudigen en/of openbaar te maken anders dan voor het in de
Algemene Voorwaarden omschreven gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Brickfund.
19.2

Brickfund beschikt over diverse merkregistraties. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Brickfund is het niet toegestaan gebruik te maken van haar merken.

Artikel 20. Wijziging voorwaarden
Brickfund heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen indien
omstandigheden of wetswijzigingen dat verlangen. Zodra sprake is van een nieuwe versie zal deze
beschikbaar zijn op de website(s). Deze nieuwe versie zal ter aanvaarding aan Gebruiker worden
voorgelegd op de eerstvolgende keer dat hij inlogt op zijn Brickfund Dashboard. Wenst Gebruiker
zich niet aan deze wijziging(en) te binden, dan is het aan Brickfund om te beoordelen of zij een
beroep doet op artikel 13.9 onder b van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.
Artikel 21. Afsluitend
21.1 Mochten bepaalde artikelen uit deze Algemene Voorwaarden volgens de Nederlandse wet
nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige artikelen onverkort van kracht.
21.2

Op de rechtsverhouding tussen Brickfund en Gebruiker en op deze Algemene Voorwaarden is
Nederlands recht van toepassing.

21.3

Eventuele geschillen tussen Gebruiker en Brickfund worden voorgelegd aan de rechtbank. De
rechtbank is exclusief bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die op grond van deze
overeenkomst tussen Gebruiker en Brickfund rijzen.

Privacybeleid Brickfund Nederland B.V.
(versie: januari 2017)

De website www.brickfund.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking
gesteld door Brickfund Nederland B.V. (hierna: Brickfund), statutair gevestigd te Asten en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65458478. Met
betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.
Brickfund garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de
site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij
het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij
verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en
wat u kunt doen als u nog vragen hebt.
Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt Brickfund gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw
telefoonnummer en e-mailadres). Brickfund zal alles doen in haar vermogen om uw gegevens
vertrouwelijk en veilig te behandelen. Brickfund gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de
betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van nieuwe diensten
van Brickfund van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig
geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Brickfund rekening te houden met uw
voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe diensten dan kunt u dit schriftelijk
melden bij Brickfund per e-mail aan info@brickfund.nl met als onderwerp “Afmelden nieuwe
diensten”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.
Anoniem
Indien gewenst kunnen gebruikersgegevens anoniem op de website worden gepubliceerd. Namen
van Gebruikers zijn anoniem, tenzij de wet of een uitspraak van een rechter daartoe verplicht of als
dit wordt overeengekomen met Gebruiker.
Brickfund-dashboard
Gegevens van Gebruikers zijn enkel in uw persoonlijke Brickfund-dashboard te raadplegen. Deze
omgeving is beveiligd door middel van een persoonlijk e-mailadres en wachtwoord.
Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand
verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@brickfund.com sturen. Brickfund voldoet binnen 7
werkdagen aan uw verzoek.
Privacybeleid andere websites
Op www.brickfund.com kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet
verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen
wij u naar de betreffende websites.
Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@brickfund.com. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze
wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.
Cookies
Brickfund maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat
een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. We

onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan hebt op deze website, zodat u dat bij
een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen.
Waarom gebruiken wij cookies?
● Om de website beter te laten functioneren.
● Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
● Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze
website.
Welke cookies gebruiken we op deze website?
1. Permanente cookies
Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw
hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder
bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik.
Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
2. Sessie cookies
Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de
browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen
daar onze diensten op af.
3. Google Analytics cookies
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’.
Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen
over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website
vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar
om het bijhouden van uw handelingen op de website.
4. Social media cookies
Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten
op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze
buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via
deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media
platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.
5. Tracking cookies van onszelf
Een tracking cookie vragen we op zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor
kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere
website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet
gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties
af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer
worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het
cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres)
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google
gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de
website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover
Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor
geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle

mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden
zoals hiervoor omschreven.
Recht op inzage, correctie of verwijdering
U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u
contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te
identificeren.
Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de
instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Meer informatie over cookies
vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.
Wijzigingen
Brickfund behoudt te allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter
altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

