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Algemene voorwaarden Angel Funding Germany 

 

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website: www.angelfundinggermany.com en worden u 

op verzoek kosteloos toegezonden.  

 

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN  

 

Artikel 1 : Definities 

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

A) Afnemer:  

Een Business Angel of een Ondernemer. 

 

B) Business Angel: 

Een private investeerder met de intentie te participeren in ondernemingen van derden. 

 

C) Angel Funding Germany:  

Angel Funding Germany is een initiatief van BridgeFactor, ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel voor Arnhem onder nummer 09217306. Angel Funding Germany 

heeft als doel het in contact brengen van Business Angels met Ondernemers. 

 

D) Bijeenkomst: 

Een bijeenkomst georganiseerd door of waaraan bijgedragen door Angel Funding Germany. 

 

E) Digitaal platform: 

Het besloten gedeelte van het digitale netwerk van Angel Funding Germany waarvoor 

Ondernemers en Business Angels zich kunnen registreren.  

 

F) Ondernemer: 

De eigenaar van een onderneming die voor het realiseren van substantiële groei van zijn 

onderneming risicodragend vermogen van minimaal ca € 50.000,- tot maximaal ca 

€ 2.000.000,- wil aantrekken en de intentie heeft tot zaken te komen met één of 

meer Business Angels.  

 

G) Overeenkomst: 

De overeengekomen afspraken tussen Angel Funding Germany en een Afnemer. 

 

H) Registratie:   

Toegang tot het Digitaal platform van Angel Funding Germany, als onderdeel van 

enige Overeenkomst tussen Angel Funding Germany en een Afnemer. 

 

I) Voorwaarden: 

De algemene voorwaarden van Angel Funding Germany. 
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Artikel 2 : Toepasselijkheid  

 

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, iedere offerte en iedere Overeenkomst 

gesloten met Angel Funding Germany. 

 

2.2 Door het verstrekken van een opdracht, dan wel het tot stand komen van een Overeenkomst 

aanvaardt de Afnemer de toepasselijkheid van de Voorwaarden. De toepasselijkheid van de 

algemene voorwaarden van de Afnemer, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand 

gewezen.  

 

2.3 Afwijking van de Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.  

 

2.4 In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Voorwaarden.  

 

2.5 Indien de Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze 

Voorwaarden na ter hand stelling aan de Afnemer deel uit van elke tussen de Afnemer en Angel 

Funding Germany tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Afnemer binnen zeven dagen na 

ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft niet met de 

wijzigingen akkoord te gaan.  

 

2.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of 

vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in de Voorwaarden bepaalde volledig van 

toepassing.  

 

2.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van de 

Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.  

 

Artikel 3 : Totstandkoming en duur van de Overeenkomst 

 

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Angel Funding Germany, zowel schriftelijk als mondeling, en 

andere verklaringen van Angel Funding Germany en haar vertegenwoordigers en/of werknemers 

zijn vrijblijvend. Angel Funding Germany heeft het recht om een door haar vrijblijvend gedaan 

aanbod (ook na aanvaarding) binnen een termijn van zeven (7) dagen te herroepen. 

 

3.2 Onverminderd het in artikel 3.1 bepaalde komt een Overeenkomst tussen Angel Funding Germany 

en een Business Angel slechts tot stand na een door Angel Funding Germany hiertoe gedane 

uitdrukkelijke mededeling. Angel Funding Germany kan voor de totstandkoming van de 

Overeenkomst de door de Business Angel aan Angel Funding Germany verstrekte gegevens 

beoordelen en een kennismakingsgesprek vereisen.  

 
3.3 Onverminderd het in artikel 3.1 bepaalde komt een Overeenkomst tussen Angel Funding Germany 

en een Ondernemer slechts tot stand na een door Angel Funding Germany hiertoe gedane 

uitdrukkelijke mededeling. Angel Funding Germany kan voor de totstandkoming van de 

Overeenkomst de door de Ondernemer aan Angel Funding Germany verstrekte gegevens 

beoordelen en een kennismakingsgesprek vereisen.  

 

3.4 Voor opdrachten, leveringen en diensten uitgevoerd door Angel Funding Germany, waarvoor geen 

uitdrukkelijk gedane mededeling als bedoeld in artikel 3.2 or 3.3 is gedaan, wordt de factuur als een 

dergelijke mededeling beschouwd en wordt deze factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig 

weer te geven.  

 

3.5 Wijzigingen in of aanvullingen op de Overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke 

Voorwaarden, zijn slechts dan van kracht indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. 

 



 

3.6 De Overeenkomst tussen Angel Funding Germany en een Business Angel wordt aangegaan voor 

een periode van één (1) jaar. De Overeenkomst zal steeds stilzwijgend worden verlengd met een 

periode van één (1) jaar, tenzij Angel Funding Germany of de Business Angel de Overeenkomst 

tegen het einde van de lopende periode schriftelijk opzegt onder vermelding van de 

gebruikersnaam, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.  

 
3.7 De Overeenkomst tussen Angel Funding Germany en een Ondernemer wordt aangegaan voor een 

periode van één (1) jaar en eindigt van rechtswege.  

Artikel 4: Betaling 

 

4.1 Betaling van de facturen van Angel Funding Germany door de Afnemer dient te geschieden binnen 

de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen éénentwintig (21) dagen na factuurdatum. 

 

4.2 Indien de Afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn 

voldoet, is de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is. 

De Afnemer is in dat geval over het volledige factuurbedrag per maand of een gedeelte van een 

maand een rente verschuldigd van één (1) % boven de wettelijke vertragingsrente. Eventuele 

kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door Angel Funding Germany worden 

gemaakt om de nakoming van de verplichtingen van de Afnemer af te dwingen komen ten laste van 

de Afnemer.  

 

4.3 Door de Afnemer gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, 

vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open staan. 

Dat is ook het geval indien de Afnemer vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een 

specifieke factuur. 

 

4.4 Alle verplichtingen van de Afnemer zijn terstond opeisbaar in geval de Afnemer niet tijdig aan zijn 

betalingsverplichtingen voldoet. 

 

4.5 Angel Funding Germany is steeds gerechtigd, van de Afnemer te verlangen dat deze ter zake van 

een Overeenkomst vooruit betaalt, een voorschot betaalt of op andere wijze zekerheid stelt. 

 

4.6 De Afnemer is niet bevoegd op het factuurbedrag enig bedrag in mindering te brengen of het 

factuurbedrag te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht hebben op Angel Funding 

Germany. 

 

4.7 Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is Angel Funding Germany gerechtigd om van de 

Afnemer volledige schadevergoeding te vorderen indien de Afnemer niet voldoet aan de 

verplichtingen uit de Overeenkomst. 

 

Artikel 5: Opschorting en beëindiging 

 

5.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:265 en 6:52 BW geldt het volgende. 

 

5.2 Angel Funding Germany heeft, indien de Afnemer tekort schiet in de nakoming van enige 

verplichting jegens Angel Funding Germany, of indien Angel Funding Germany redelijkerwijs mag 

verwachten dat de Afnemer tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens Angel 

Funding Germany, het recht: 

a) van de Afnemer voor alle lopende Overeenkomsten voor externe kosten 

zekerheidstelling voor de betaling te vorderen; 

b) haar verplichting uit de Overeenkomst met de Afnemer op te schorten, onverminderd het 

recht gelijktijdige zekerheidstelling voor de betaling te vorderen; 

  



 

c) zonder rechterlijke tussenkomst de betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met 

onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden 

zal zijn. 

 

5.3 Angel Funding Germany heeft voorts het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst 

met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal 

zijn, indien Angel Funding Germany na het sluiten van de Overeenkomst duidelijk wordt dat schade 

kan ontstaan voor Angel Funding Germany, dan wel derden, in welke vorm dan ook, of indien wordt 

verwacht dat de openbare orde zal worden verstoord. 

 

5.4 Daarnaast kan Angel Funding Germany met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke 

tussenkomst de Overeenkomst met de Afnemer beëindigen zonder dat zij tot enige 

schadevergoeding gehouden zal zijn, indien:  

a) de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot de Wettelijke 

Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke personen, voorlopig surséance van betaling 

aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de 

beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of grote delen daarvan verliest.  

b) de Afnemer zijn activiteiten staakt, of indien de Afnemer een rechtspersoon is, ophoudt 

zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, of anderszins zijn 

rechtspersoonlijkheid verliest;  

c) de Afnemer overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf; 

d) de zeggenschap over de Afnemer in belangrijke mate wijzigt; 

e) de Afnemer komt te overlijden. 

Artikel 6: Overmacht 

6.1 Onder overmacht aan de zijde van Angel Funding Germany wordt in deze Voorwaarden verstaan 

elke van de wil van Angel Funding Germany onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten 

tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien - die het nakomen van de 

Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, 

oorlog, oorlogsgevaar, terroristische aanslagen, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en 

andere ernstige storingen in het bedrijf van Angel Funding Germany, alsmede de onmogelijkheid 

van nakoming van de Overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van de door Angel Funding 

Germany ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen en/of zaken. In geval van 

verhindering van uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht is Angel Funding 

Germany gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst 

op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat zij tot enige 

schadevergoeding gehouden zal zijn. 

 

6.2 Indien Angel Funding Germany bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar 

verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Angel 

Funding Germany gerechtigd het geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is 

de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid 

7.1 Overeenkomsten worden door Angel Funding Germany uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de 

Afnemer. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het 

algemeen aan de wijze waarop aan de Overeenkomsten al dan niet uitvoering is gegeven, geen 

rechten ontlenen. 

 

  



 

7.2 Niet alleen Angel Funding Germany, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige 

Overeenkomst door Angel Funding Germany zijn ingeschakeld, kunnen jegens de Afnemer op 

deze Voorwaarden een beroep doen. 

 

7.3 Hoewel Angel Funding Germany een grote mate van zorgvuldigheid betracht, verstrekt zij expliciet 

noch impliciet enige garantie dat de door de Afnemers aangeboden informatie juist, volledig of 

actueel is. Angel Funding Germany onderwerpt haar Business Angels niet aan enig antecedenten- 

of boekenonderzoek, noch wordt daartoe aan derden opdracht gegeven. Afnemers zijn zelf 

verantwoordelijk voor het verifiëren en beoordelen van verstrekte informatie. Business Angels 

dienen zelf te bepalen in welk geval en onder welke voorwaarden wordt geïnvesteerd en 

Ondernemers dienen zelf te bepalen of en in hoeverre zij hiermee instemmen. Aangezien Angel 

Funding Germany uitsluitend optreedt als intermediair tussen Business Angels en Ondernemers en 

zij geen invloed uitoefent op besluitvorming van de Afnemers, is Angel Funding Germany niet 

aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit tegenvallende resultaten of onvolledige of 

onjuiste informatie betreffende de Afnemers.  

 

7.4 Indien Angel Funding Germany door of in verband met de uitvoering van een Overeenkomst of 

anderszins aansprakelijk is jegens de Afnemer en/of derden, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn 

tot maximaal de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de 

aansprakelijkheid voortvloeit.  

 

7.5 De Afnemer vrijwaart Angel Funding Germany voor alle aanspraken van derden ter zake van 

schade die krachtens het in deze Voorwaarden bepaalde in de relatie tussen Angel Funding 

Germany en de Afnemer voor rekening van de Afnemer zou blijven en ter zake van inbreuk op de 

auteursrechten en/of intellectuele eigendomsrechten door de Afnemer jegens derden. 

 

7.6 De Afnemer zal Angel Funding Germany volledig schadeloos stellen voor alle schade die voor 

Angel Funding Germany, het personeel van Angel Funding Germany of haar uitvoerders mocht 

ontstaan uit of ten gevolge van handelingen van de zijde van de Afnemer, diens personeel of van 

door de Afnemer ingeschakelde derden. 

Artikel 8: Informatieverstrekking 

8.1 De Afnemer is gehouden Angel Funding Germany tijdig alle (nadere) informatie te verschaffen 

welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kan zijn. 

 

8.2 Het staat Angel Funding Germany vrij de door de Afnemer aan Angel Funding Germany ter 

beschikking gestelde gegevens bij de uitvoering van de Overeenkomst vrijelijk te gebruiken. 

Artikel 9: Geheimhouding 

9.1 De Afnemer staat ervoor in dat hijzelf, zijn personeel, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen door 

hem ingeleend personeel, door hem ingeschakelde bedrijven en hun (ingeleend) personeel, 

alsmede door hem ingeschakelde derden, alle informatie waarvan de Afnemer weet of 

redelijkerwijs behoort te weten dat het vertrouwelijke informatie betreft, geheim houden en 

uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst, waarbij de informatie verstrekt aan 

de Afnemer tijdens Bijeenkomsten of het via het Digitaal Platform en persoons- en 

contactgegevens te allen tijde als vertrouwelijk dient te worden beschouwd. De in dit lid bedoelde 

informatie mag niet worden verstrekt aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Angel Funding Germany en de Afnemer op wie de informatie betrekking heeft. 

 

9.2 Gegevens welke door Angel Funding Germany en de Afnemer aan elkaar beschikbaar worden 

gesteld zijn slechts beschikbaar voor uitvoering van de Overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders 



 

overeengekomen. Deze gegevens mogen ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet 

gebruikt worden voor commerciële doeleinden of andere verwerkingen zoals in de wet genoemd. 

 
9.3 De Afnemer verplicht zich de vertrouwelijkheid in acht te nemen bij de omgang met gegevens die 

schade kunnen veroorzaken aan Angel Funding Germany of diens relaties bij kennisname van die 

gegevens door derden, dit op straffe van betaling van de schade inclusief gemaakte kosten. 

 
9.4 Indien de Afnemer één of meer bepalingen uit dit artikel overtreedt, verbeurt hij per overtreding, 

zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een door Angel Funding Germany opeisbare boete ter 

hoogte van € 500,-, onverminderd het recht van Angel Funding Germany om volledige 

schadevergoeding te vorderen.  

 
9.5 Angel Funding Germany is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door 

het schenden van een bepaling uit dit artikel door de Afnemer.  

Artikel 10: Klachten en geschillen 

10.1 Klachten van de Afnemer met betrekking tot het door Angel Funding Germany tekortschieten in de 

nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of met betrekking tot de 

facturering door Angel Funding Germany dienen binnen veertien (14) dagen na de ontdekking van 

het tekortschieten, respectievelijk de ontvangst van de factuur schriftelijk gedaan te worden aan het 

kantoor van Angel Funding Germany. Indien de klacht Angel Funding Germany niet tijdig bereikt, 

kan de Afnemer op het tekortschieten, dan wel op de onjuiste facturering geen beroep meer doen. 

 

10.2 Het recht van de Afnemer schadevergoeding te vorderen jegens Angel Funding Germany vervalt, 

indien de Afnemer niet binnen één (1) jaar na het uiten van een klacht op de wijze als omschreven 

in artikel 10.1, hiertoe een geschil aanhangig maakt bij de bevoegde rechter.  

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1 Op alle met Angel Funding Germany gesloten Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende 

rechtsverhouding tussen Angel Funding Germany en de Afnemer is Nederlands recht van 

toepassing. 

 

11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende 

rechtsverhouding tussen Angel Funding Germany en de Afnemer mochten ontstaan, dienen in 

eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.  

 
BIJZONDERE BEPALINGEN REGISTRATIE 

 
De algemene bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op de in deze bijzondere bepalingen 
geregelde aangelegenheden, voor zover hiervan in de bijzondere bepalingen niet uitdrukkelijk wordt 
afgeweken.  
 

Artikel 12: De Registratie 

12.1 De Registratie van een Business Angel vindt plaats door het via Angel Funding Germany 

verstrekken van een gebruikersnaam (username). 

 

12.2 De Registratie van een Ondernemer vindt plaats door de ontvangstbevestiging door Angel Funding 

Germany van de aanmelding van de Ondernemer bij het Digitale platform.  

  



 

Artikel 13: Verplichtingen van de Afnemer 

13.1 Ten behoeve van de Registratie wordt via Angel Funding Germany aan de Afnemer een 

gebruikersnaam verstrekt.  

 

13.2 De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden worden 

verstrekt. De Afnemer is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gebruikersnaam en het 

wachtwoord en zal derden geen toegang verstrekken tot het Digitaal platform. Ook is hij 

verantwoordelijk voor alle activiteiten op het Digitaal platform uitgevoerd onder de door Angel 

Funding Germany aan hem verstrekte gebruikersnaam. Indien de Afnemer deze bepaling uit dit 

artikel overtreedt, is hij jegens Angel Funding Germany aansprakelijk voor alle schade die 

voortvloeit uit activiteiten op het Digitaal platform uitgevoerd onder de door Angel Funding Germany 

aan hem verstrekte gebruikersnaam.  

 
13.3 De Afnemer stemt er door het aangaan van de Registratie mee in, dat hij uitsluitend juiste, actuele 

en volledige gegevens verstrekt. 

 
13.4 De Afnemer beseft dat, ondanks alle zorg van Angel Funding Germany voor het beveiligen van het 

Digitaal platform, hij op eigen risico de gegevens aan het Digitaal platform verstrekt.  

 
13.5 De Registratie mag niet worden gebruikt op een wijze die in strijd is met de wet, de goede zeden of 

de openbare orde. Ook mag het platform slechts worden gebruikt in lijn met de doelstellingen van 

Angel Funding Germany. In het bijzonder mag onder geen beding via het Digitaal platform:  

▪ virussen of besmettende programmatuur worden verzonden, geplaatst, geüpload, 

verspreid of anderszins beschikbaar worden gemaakt; 

▪ valse, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, beledigende, onfatsoenlijke, 

aanstootgevende, intimiderende of bedreigende gegevens worden verzonden, geplaatst, 

geüpload, verspreid of anderszins beschikbaar worden gemaakt; 

▪ informatie die in strijd is met de wet of die inbreuk maakt op of een wederrechtelijke toe-

eigening inhoudt van een octrooi, merk, identiteitsrecht, bedrijfsgeheim, publiciteitsrecht, 

privacyrecht, auteursrecht, of ander intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van 

derden worden verzonden, openbaar gemaakt, verveelvoudigd, geplaatst, geüpload, 

verspreid of anderszins beschikbaar worden gemaakt; 

▪ inbreuk worden gemaakt op rechten van anderen, waaronder het recht op privacy; 

▪ persoonlijke reclame, junkmail, spam of kettingbrieven worden verzonden, geplaatst, 

geüpload, verspreid of anderszins beschikbaar worden gemaakt of anderszins worden 

gehandeld in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving; 

▪ een gedraging worden verricht die andere internetgebruikers kan hinderen, die het 

functioneren van het Digitaal platform in gevaar kan brengen of die de op of via het 

Digitaal Platform aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

14.1 Het gebruik van het Digitaal platform is geheel voor eigen rekening en risico van de Afnemer. 

Ondanks alle zorg die Angel Funding Germany besteedt aan de stabiliteit, het functioneren en de 

content van het Digitaal platform, kan Angel Funding Germany niet aansprakelijk worden gesteld 

voor het eventueel uitvallen, falen of de incorrectheid hiervan, alsmede het verlies van gegevens of 

gebruikersinstellingen of schade aan andere apparatuur of software veroorzaakt door of via het 

Digitaal platform. Angel Funding Germany en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor de 

hinder of schade die iemand hierdoor of door overig gebruik (direct of indirect) ondervindt.  

 

14.2 Angel Funding Germany is niet aansprakelijk voor de content en het handelen of nalaten van 

Afnemers of derden op het Digitaal platform. 

 



 

14.3 Hoewel Angel Funding Germany tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, 

verstrekt Angel Funding Germany expliciet noch impliciet enige garantie dat de op de of via het 

Digitaal platform aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.  

Artikel 15: Stopzetten Registratie  

15.1 Wanneer de Afnemer naar oordeel van Angel Funding Germany niet op redelijke wijze gebruik 

maakt van het Digitaal platform, kan Angel Funding Germany, indien zij dit gerade acht, haar 

dienstverlening beëindigen zonder kennisgeving aan de Afnemer of aan derden, onverminderd alle 

overige rechten van Angel Funding Germany en zonder dat zij tot enige schadevergoeding 

gehouden zal zijn. In het bijzonder kan zij profielen verwijderen, content verwijderen, aanpassen of 

anonimiseren en/of specifieke gebruikers uitsluiten van het Digitaal platform. Het staat Angel 

Funding Germany echter vrij geen actie te ondernemen. 

 
BIJZONDERE BEPALINGEN BIJEENKOMSTEN 
 
De algemene bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op de in deze bijzondere bepalingen 
geregelde aangelegenheden, voor zover hiervan in de bijzondere bepalingen niet uitdrukkelijk wordt 
afgeweken.  

Artikel 16: Deelname aan een Bijeenkomst 

16.1 Angel Funding Germany kan een Ondernemer verzoeken aan een Bijeenkomst deel te nemen door 

middel van het geven van een presentatie. Indien een Ondernemer hiermee instemt, is hij verplicht 

de door Angel Funding Germany gegeven aanwijzingen ten aanzien van de inhoud en de wijze van 

presentatie op te volgen.  

 

16.2 Voor deelname aan een Bijeenkomst worden aan de Ondernemer apart kosten in rekening 

gebracht.  

Artikel 17: Annulering  

17.1 Geheel of gedeeltelijke annulering van deelname aan een Bijeenkomst door een Afnemer dient per 

fax, e-mail of post te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan 

van de datum van ontvangst van het schrijven door Angel Funding Germany. 

 

17.2 Bij annulering door de Ondernemer geldt het navolgende: 

• Bij annulering vanaf 3 weken tot 2 weken voor de datum van de Bijeenkomst is de 

Ondernemer gehouden om 40% van de deelnamekosten te voldoen aan Angel Funding 

Germany. 

• Bij annulering vanaf 2 weken tot en met de datum van de Bijeenkomst is de Ondernemer 

gehouden om 80% van de deelnamekosten te voldoen aan Angel Funding Germany. 

• Naast bovenstaande kosten worden bij annulering door de Ondernemer ook alle 

gemaakte directe kosten (drukwerk, portokosten en zaalhuur) alsmede niet meer te 

annuleren kosten van derden die aan Angel Funding Germany worden doorberekend, 

voldaan.  

 

17.3 Angel Funding Germany heeft te allen tijde het recht een Bijeenkomst te annuleren, zonder dat zij 

tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.  

  



 

Artikel 18: Aansprakelijkheid 

18.1 Angel Funding Germany is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van technische mankementen 

aan gebruikte apparatuur, waaronder in ieder geval dient te worden verstaan audiovisuele 

apparatuur, stands, verlichting, decoraties en decorstukken, of het niet deugdelijk functioneren van 

door Angel Funding Germany gecontracteerde derden. 

 

18.2 Angel Funding Germany is niet aansprakelijk voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van de 

Afnemer. 

 
18.3 Angel Funding Germany zal de haar toevertrouwde materialen zoals videobanden, films, 

documenten en andere materialen met grote zorg behandelen. Angel Funding Germany is echter 

niet aansprakelijk voor beschadiging dan wel het verloren gaan van ter beschikking gestelde 

materialen, door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld. De 

Afnemer dient zelf zorg te dragen voor het verzekerd hebben en houden van de aan Angel Funding 

Germany ter beschikking gestelde materialen. 

 


