KBC SECURITIES NV
KBC Match’it: ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
(update: 20 november 2020)
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) hebben tot doel de voorwaarden en modaliteiten vast te
stellen waaronder gebruik kan worden gemaakt van KBC Match’it. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst
tussen de Gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) van KBC Match’it en KBC Securities.

1. Definities
“Belangstellingsperiode” verwijst naar de periode waarbinnen Intentieverklaringen kunnen uitgebracht worden door
geïnteresseerde Kopers zoals gespecifieerd op de Ondernemingspagina.
“Bijkomende Gebruiksvoorwaarden” verwijst naar de bijkomende gebruiksvoorwaarden van KBC Match’it t.a.v de Verkoper,
zoals die van tijd tot tijd gewijzigd of geactualiseerd worden.
“Detailpagina” verwijst naar de meer gedetailleerde beschrijving van de Onderneming zoals gepubliceerd op KBC Match’it op
het niet voor het publiek toegankelijk gedeelte voorbehouden voor door een Verkoper geselecteerde geïnteresseerde Kopers
mits aanvaarding van de Geheimhoudingsverbintenis.
“Gebruiker” verwijst naar eenieder die een Profiel heeft aangemaakt op KBC Match’it, inclusief een Koper of een Verkoper of
de adviseur van een Verkoper, alsook naar eenieder die buiten het online platform toegang heeft gekregen tot een kopie van
de Ondernemingspagina’s van een Onderneming en die deze Gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard.
“Gebruiksaanwijzingen” verwijst naar alle aanwijzingen en voorschriften die KBC Securities ter beschikking stelt van de
Gebruiker, zoals onder meer verduidelijkt op de website en de Bijkomende Gebruiksvoorwaarden, zoals die van tijd tot tijd
gewijzigd of geactualiseerd worden.
“Gebruiksvoorwaarden” verwijst naar onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.
“Geheimhoudingsverbintenis” verwijst naar de geheimhoudingsverbintenis tussen een geïnteresseerde Koper en een
Verkoper waarbij de Koper er zich toe verbindt om vertrouwelijke informatie van de Onderneming (i) niet aan derden te
verspreiden en (ii) niet voor andere doeleinden aan te wenden dan voor de overdracht van de Onderneming, zoals
aangehecht in Bijlage 1.
“Generieke Pagina” verwijst naar de generieke beschrijving van de Onderneming zoals gepubliceerd op KBC Match’it
beschikbaar op het niet voor het publiek toegankelijk gedeelte voorbehouden aan Gebruikers.
“Identificatiedocument” verwijst naar het document dat toegankelijk is bij registratie als Gebruiker op KBC Match’it en
waarmee een Gebruiker zijn identiteitsgegevens kan bezorgen aan KBC Securities.
“Intentieverklaring” verwijst naar een vrijblijvende intentie van een Koper die toegang heeft gekregen tot de Detailpagina om
de verdere Onderhandelingsfase op te starten, zoals aangehecht in bijlage 2.
“itsme” verwijst naar de applicatie met een digitale ID voor Android of iOS mobiele apparaten die de gebruiker installeert op
zijn toestel met een registratie-, login- en tekenfunctie. Een gebruiker kan zich in KBC Match’it enkel registreren met itsme
samen met zijn identiteitskaart en gsm-nummer. Het gebruik van Itsme wordt geregeld door de “Algemene voorwaarden
itsme app” die de gebruiker aanvaardt bij het aanmaken van zijn Itsmeaccount en die terug te vinden zijn op de website van

Belgian Mobile ID NV. Itsme® is een app die wordt aangeboden door Belgian Mobile ID NV (www.belgianmobileid.be) met
maatschappelijke zetel Sint Goedeleplein 5, 1000 Brussel, België, (KBO nr. 541.659.084), BTW nummer BE 0541.659.084”..
“KBC Match’it” verwijst naar het door KBC Securities uitgebate online platform dat toegankelijk is via de landing page
www.kbcmatchit.be en via dewelke de Match It Dienst wordt aangeboden en bestaat uit (i) een voor het publiek toegankelijk
gedeelte, (ii) een niet voor het publiek toegankelijk gedeelte voorbehouden aan Gebruikers waarop de Generieke Pagina’s
toegankelijk zijn, en (iii) een niet voor het publiek toegankelijk gedeelte voorbehouden aan een Verkoper van een
Onderneming en door een Verkoper geselecteerde geïnteresseerde Kopers waarop de Detailpagina toegankelijk is mits
aanvaarding van de Geheimhoudingsverbintenis.
“KBC Securities” verwijst naar KBC Securities NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke
zetel gevestigd te 1080 Brussel (België), Havenlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0437.060.521, met BTW nummer BE 0437.060.521, alsmede haar rechtsopvolgers en/of haar rechtverkrijgenden.
“Koper” verwijst naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Profiel heeft aangemaakt om informatie te krijgen
over een Onderneming.
“Logingegevens” betekent de gebruikersnaam en het veilig paswoord gekozen door de Gebruiker bij registratie op KBC
Match’it, waarbij het paswoord bestaat uit minimum 8 karakters waarvan minstens één hoofdletter, één kleine letter en
minstens één cijfer.
“Match It Dienst” verwijst naar de door KBC Securities via KBC Match’it aangeboden online dienst die erin bestaat
Verkopers van Ondernemingen in contact te brengen met geïnteresseerde Kopers waarbij gefaseerd informatie kan verstrekt
worden aan geïnteresseerde Kopers teneinde hen in staat te stellen een Intentieverklaring uit te brengen met het oog op de
verdere Onderhandelingsfase (met dien verstande dat de Onderhandelingsfase en de eventuele afwikkeling van een
transactie in gelijk welke vorm niet tot de Match It Dienst behoort).
“Onderhandelingsfase” verwijst naar de verdere onderhandelingen (en eventuele afwikkeling) met betrekking tot de
overdracht van een Onderneming, al dan niet op exclusieve basis, tussen een Verkoper en een geïnteresseerde Koper
volgend op diens Intentieverklaring.
“Onderneming” verwijst naar de onderneming die door een Verkoper te koop wordt aangeboden op KBC Match’it, zoals
vermeld op de Detailpagina, al dan niet bestaande uit verschillende rechtspersonen.
“Ondernemingspagina” verwijst naar de Generieke Pagina en de Detailpagina.
“Persoonsgegevens” verwijst naar iedere informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon.
“Privacyverklaring” verwijst naar de “Algemene Privacyverklaring t.a.v. Cliënten in de Ruime Zin” van KBC Securities NV,
zoals gepubliceerd op KBC Match’it, zoals die van tijd tot tijd gewijzigd of geactualiseerd wordt.
“Privacywet” verwijst naar de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
“Profiel” verwijst naar een profiel aangemaakt door een Gebruiker op KBC Match’it.
“Status” verwijst naar de status van het dossier met betrekking tot een Onderneming, dewelke (i) open kan zijn voor
geïnteresseerde Kopers om Intentieverklaringen aan een Verkoper te zenden (“open”), (ii) zich in verregaande
onderhandelingen bevindt tussen een Verkoper en een geïnteresseerde Koper ten gevolge waarvan de Detailpagina niet
langer kan opgevraagd worden door Kopers die daartoe nog geen toegang verkregen hadden en Kopers die reeds toegang
verkregen hebben tot de Detailpagina niet langer een Intentieverklaring kunnen uitbrengen (“in onderhandeling”) of (iii)

gesloten kan zijn indien de Onderneming werd overgedragen (“gesloten”).
“Tarievenlijst” verwijst naar de lijst van kosten en tarieven verbonden aan het gebruik van KBC Match’it zoals gepubliceerd
op www.kbcmatchit.be, zoals die van tijd tot tijd gewijzigd of geactualiseerd wordt.
“Verkoper” verwijst naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Profiel heeft aangemaakt en gebruikt met de
bedoeling een Onderneming over te dragen.

2. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden regelen de rechten en verplichtingen van de Gebruiker ten overstaan van KBC Securities en
omgekeerd in verband met de terbeschikkingstelling door KBC Securities van, en het gebruik door de Gebruiker van, KBC
Match’it. Door zich te registreren en een Profiel aan te maken, verklaart de Gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met deze
Gebruiksvoorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

3. Algemene bepalingen
3.1 KBC Match’it is een initiatief en tevens eigendom van KBC Securities. KBC Match’it wordt beheerd door KBC Securities en
is toegankelijk via https//matchit.kbc.be.
3.2 KBC Match’it is een online dienst waar Verkopers van Ondernemingen en potentiële Kopers met elkaar in contact kunnen
komen. Alle onderhandelingen met betrekking tot een eventuele overdracht verlopen niet via KBC Match’it en KBC Securities
verleent geen advies over de overdracht van de Onderneming aan een Verkoper of aan geïnteresseerde Kopers via KBC
Match’it. Enige adviesopdracht met betrekking tot de Onderhandelingsfase blijft beperkt tot verkoperszijde en zal het
voorwerp uitmaken van een afzonderlijke regeling en opdrachtbrief. Sommige Verkopers laten zich evenwel bijstaan door
andere specifieke adviseurs, in welk geval dit zal vermeld worden op de Detailpagina’s.
3.3 Via KBC Match’it is geen effectieve overdracht van Ondernemingen mogelijk en kunnen er geen betalingen gebeuren met
betrekking tot de overdracht van de Onderneming.
3.4 Gebruikers worden een aantal functionaliteiten verschaft, zoals onder meer:
3.4.1 het te koop aanbieden van een Onderneming als Verkoper;
3.4.2 het toegang verlenen door de Verkoper, dan wel als Koper toegang verkrijgen tot, informatie met betrekking tot de
Onderneming door een Verkoper aan de hand van de Generieke Pagina en de Detailpagina;
3.4.3 het meegeven van een Belangstellingsperiode door een Verkoper;
3.4.4 het aangeven van een Intentieverklaring door de Koper.
3.5 Teneinde gebruik te kunnen maken van KBC Match’it dient de Gebruiker te beschikken over een computer uitgerust met
de nodige communicatie- en beveiligingssoftware (o.m. tegen virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of
ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal) en een internetverbinding.
3.6 De Gebruiker mag op geen enkele manier en onder geen enkele vorm de software, de toepassingen en de informatie die
hem door KBC Securities in het kader van KBC Match’it worden verschaft, ter beschikking stellen van derden, noch mag hij
ze kopiëren, decompileren, aanpassen of wijzigen op welke wijze ook. De Gebruiker verbindt zich ertoe om de intellectuele
eigendomsrechten van KBC Securities, haar eventuele onderaannemer, een Verkoper of derden te respecteren.
3.7 De Gebruiksaanwijzingen die KBC Securities ter beschikking stelt van de Gebruikers maken integraal deel uit van de
onderhavige Gebruiksvoorwaarden. In deze Gebruiksaanwijzingen staan de functionaliteiten alsook de werkingsmodaliteiten
van KBC Match’it beschreven. De Gebruiker kan zich tevens informeren bij KBC Securities over de functionaliteiten die via
KBC Match’it beschikbaar zijn. De Gebruiker verklaart de Gebruiksaanwijzingen ontvangen te hebben en van alle uitleg die hij

nodig acht om van KBC Match’it gebruik te maken kennis genomen te hebben. De Gebruiker verbindt er zich toe alle
voorschriften met betrekking tot KBC Match’it en de Gebruiksaanwijzingen strikt na te leven. In geval van tegenstrijdigheid
tussen de Gebruiksaanwijzingen en de Gebruiksvoorwaarden, zullen de Gebruiksvoorwaarden primeren.
3.8 KBC Securities kan de inhoud van de Gebruiksaanwijzingen en de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde eenzijdig
aanpassen. KBC Securities verbindt er zich geenszins toe de Gebruikers te verwittigen van een wijziging daarvan.
Het gebruik van KBC Match’it impliceert de elektronische uitwisseling van informatie en de verzending van geëncrypteerde
informatie door middel van publieke communicatiemedia en het internet. Het internet is een internationaal open netwerk en
de Gebruiker erkent dat de structuur en de typische kenmerken daarvan door hem gekend zijn. KBC Securities biedt geen
garantie dat de website veilig zal zijn voor of vrij zal zijn van bugs of virussen .

4. Rol van KBC Securities
4.1 KBC Securities biedt via KBC Match’it een platform waar Verkopers van Ondernemingen en potentiële Kopers met elkaar
in contact kunnen komen en biedt daarbij een virtuele plaats tot uitwisseling van informatie aan. De Ondernemingspagina
vormt in geen geval een aanbod in juridische zin van een Verkoper noch van KBC Securities en kan enkel beschouwd
worden als een bereidheid van een Verkoper om in contact te treden met geïnteresseerde Kopers. In geen geval voert KBC
Securities een onderzoek uit naar de opportuniteit van de overdracht van de Onderneming. KBC Securities voert op geen
enkele manier een onderzoek of due diligence van de Onderneming uit.
4.2 De diensten die KBC Securities aanbiedt via KBC Match’it en de informatie die ter beschikking wordt gesteld op KBC
Match’it zijn uitsluitend gericht aan Gebruikers die gevestigd zijn in België voor zover deze Gebruiker een natuurlijk persoon
is. Het is de verantwoordelijkheid van elke Gebruiker om op de hoogte te zijn van alle van toepassing zijnde wetten en
voorschriften van enige andere jurisdictie andere dan België en deze na te leven.
4.3 De informatie die is opgenomen op KBC Match’it is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De Match It
Dienst houdt geen specifieke adviesverlening in, op welke wijze dan ook, door KBC Securities. Niets op KBC Match’it dient zo
geïnterpreteerd te worden. De informatie op KBC Match’it is algemeen en houdt geen rekening met de specifieke
eigenschappen van enige Gebruiker of de omstandigheden waarin deze zich bevindt, noch met het specifieke
investeringsprofiel van een Gebruiker, het geheel van zijn investeringen, zijn financiële situatie, kennis of ervaring en/of de
mate van zijn risico-aversie.
4.4 Geïnteresseerde Kopers dienen elke overdracht van een Onderneming naar eigen goeddunken zelf te onderzoeken, te
beoordelen of te analyseren en daarbij hun eigen investerings-, fiscale, juridische, boekhoudkundige of andere adviseurs te
raadplegen.
4.5 KBC Securities kan bepaalde van bovenvermelde adviseurs al dan niet tegen betaling van een vergoeding, visibiliteit
verlenen op KBC Match’it. Dit betekent evenwel niet dat KBC Securities enige waarborg biedt voor de kwaliteit van deze
adviseurs. Evenmin is de Gebruiker in enige mate gebonden om deze adviseurs aan te stellen en behoudt elke Gebruiker dan
ook de volledig vrije keuze om het even welke adviseur aan te stellen.
4.6 De toegang voor potentiële Kopers tot KBC Match’it kan in geen geval beschouwd worden als een impliciet akkoord van
enige met KBC Securities verbonden onderneming tot het verstrekken van financiering voor de overname van een
Onderneming.
4.7 De informatie met betrekking tot de Ondernemingen op KBC Match’it wordt uitsluitend verstrekt door een Verkoper (met
inbegrip van gegevens, foto’s, video’s of andere inhoud).
4.8 KBC Securities treedt niet op als bemiddelaar in de zin van de wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het
beroep van vastgoedmakelaar, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De Match It Dienst strekt niet tot het verlenen van bepalende

bijstand voor rekening van de Gebruikers met het oog op het tot stand komen van een overeenkomst van verkoop, aankoop,
ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.

5. Registratie
5.1 KBC Match’it bestaat voor Kopers uit (i) een voor het publiek toegankelijk gedeelte, (ii) een niet voor het publiek
toegankelijk gedeelte waarop de Generieke Pagina’s toegankelijk zijn en (iii) een niet voor het publiek toegankelijk gedeelte
waarop de Detailpagina toegankelijk is. Teneinde ten volle gebruik te kunnen maken van KBC Match’it dient men zich te
registeren als Gebruiker en een Profiel aan te maken.
5.2 Door de registratie en het aanmaken van een Profiel, komt er een contractuele relatie tussen de Gebruiker enerzijds en
KBC Securities anderzijds tot stand. Deze contractuele relatie wordt beheerst door onderhavige Gebruiksvoorwaarden.
5.3 Teneinde een Profiel te kunnen aanmaken, dient de Gebruiker aan de volgende voorwaarden te voldoen:
5.3.1 indien de Gebruiker een natuurlijke persoon is: zijn woonplaats in België hebben;
5.3.2 indien de Gebruiker een rechtspersoon is: zijn maatschappelijke zetel in de Europese Unie hebben.
5.4 Tijdens het registratieproces dient de Gebruiker de verplichte velden volledig, correct en waarheidsgetrouw in te vullen of,
voor zover reeds provisoir aangevuld door KBC Securities, te verbeteren.
5.5 Door registratie gaat de Gebruiker akkoord met de verwerking van zijn Persoonsgegevens in overeenstemming met de
Privacyverklaring, met inbegrip van het doorgeven van de door de Gebruikers meegedeelde Persoonsgegevens aan andere
entiteiten binnen de KBC-groep.
5.6 Tijdens het registratieproces kiest de Gebruiker zijn Logingegevens. De Gebruiker staat in voor de veiligheid van het
gekozen paswoord. KBC Securities vereist het gebruik van een paswoord van minimaal 8 karakters bestaande uit hoofd- en
kleine letters, letter- en cijfertekens alsmede andere tekens.
5.7 Het registratieproces is slechts volledig en het Profiel zal slechts worden geactiveerd na aanvaarding door de Gebruiker
van (i) onderhavige Gebruiksvoorwaarden en (ii) de Privacyverklaring. Het aanmaken van een Profiel houdt in dat de
Gebruiker vooraf kennis heeft genomen van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring en zich hiermee akkoord
verklaart. De Gebruiker verklaart dat hij de risico’s begrijpt en aanvaardt.
5.8 De Koper aanvaardt dat de door hem aan KBC Match’it verstrekte gegevens worden doorgegeven aan een Verkoper
waarin de Koper interesse heeft, teneinde een Verkoper in staat te stellen om te beoordelen of hij de geïnteresseerde Koper
toegang wenst te geven tot de Detailpagina.
5.9 De Gebruiker verbindt er zich toe de Gebruiksvoorwaarden strikt na te leven en te respecteren. Het niet naleven van enige
verbintenis en/of bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden kan leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het Profiel en het
verbieden van toegang tot KBC Match’it zonder enige verschuldigde opzegging of schadevergoeding in hoofde van KBC
Securities en dit onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding in hoofde van KBC Securities.

6. Identificatie van de Gebruikers
6.1 De Gebruiker aanvaardt dat het personeel van KBC Securities haar verplichtingen inzake identificatie van Gebruikers
uitvoert overeenkomstig de reglementaire bepalingen, de aanbevelingen van toezichthoudende autoriteiten en de financiële
deontologie. De Gebruiker aanvaardt dat KBC Securities of verbonden vennootschappen overeenkomstig deze voorschriften
een kopie neemt van de identificatiestukken en deze kopieën bewaart.
6.2 Gebruikers die natuurlijke personen zijn verbinden er zich toe om hun identiteit en wettelijke woonplaats kenbaar te

maken.
6.3 Gebruikers die rechtspersonen zijn verbinden er zich toe om hun maatschappelijke (en administratieve) zetel kenbaar te
maken. Belgische rechtspersonen dienen zich te identificeren aan de hand van hun oprichtingsakte of oprichtingsbesluit en
eventuele latere statutenwijzigingen, en dit, voor zover dergelijke publiciteit vereist is, door middel van een uittreksel uit (de
bijlagen bij) het Belgisch Staatsblad of een voor eensluidend verklaard uittreksel vanwege de Kruispuntbank voor
Ondernemingen. Bovendien dienen de nodige documenten te worden voorgelegd waaruit blijkt wie de rechtspersoon kan
vertegenwoordigen (oprichter, bestuurder, zaakvoerder, enz.), met vermelding van naam, voornaam en adres van de
vertegenwoordiger. Deze documenten kunnen onder meer bestaan uit de statuten of oprichtingsakte van de rechtspersoon,
een uittreksel uit de (bijlagen bij) het Belgisch Staatsblad of een bijzondere volmacht. Buitenlandse rechtspersonen dienen
zich te identificeren aan de hand van gelijkwaardige stukken.
6.4 De vertegenwoordigers van rechtspersonen zullen worden geïdentificeerd zoals natuurlijke personen of, in voorkomend
geval, zoals rechtspersonen. KBC Securities kan eisen dat de authenticiteit van handtekeningen op de overgemaakte
stukken aangebracht, wordt bevestigd door daartoe bevoegde functionarissen of via daartoe geëigende procedures. De
vertegenwoordigers van de rechtspersoon zijn hoofdelijk aansprakelijk met de Gebruiker voor de handelingen die hun
bevoegdheid zouden overtreffen.
6.5 KBC Securities kan, teneinde te voldoen aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen, altijd bijkomende gegevens
en documenten opvragen zoals statuten, ledenlijsten, ondernemingsnummer, BTW-nummer, registratienummer van een
aannemer, gegevens aangaande de handelingsbekwaamheid, burgerlijke stand, gezinstoestand, huwelijksvermogensstelsel,
feitelijke scheiding, de economische rechthebbende, gecoördineerde statuten, financiële en handelsdocumenten, bewijs van
rechtsbekwaamheid, enz.
6.6 KBC Securities kan altijd eisen dat identificatiestukken vertaald worden voor rekening van de Gebruiker door een al dan
niet beëdigd vertaler. De Gebruiker machtigt KBC Securities ertoe om naar de authenticiteit van de documenten en de
juistheid van de gegevens i.v.m. de identificatie te vragen bij publiek- dan wel privaatrechtelijke instanties, zoals b.v. deze
van het bevolkings- en vreemdelingenregister.
6.7 De Gebruiker kan toestemming geven dat KBC Securities alle gegevens vermeld in dit Artikel 6 kan opvragen bij andere
entiteiten binnen de KBC-groep voor uitsluitende doeleinden van de registratie vermeld in Artikel 5.
6.8 Wijzigingen m.b.t. de gegevens vermeld in dit Artikel 6, de vertegenwoordiging, de rechtstoestand (waaronder
handelingsbekwaamheid) moeten altijd onverwijld aan KBC Securities worden kenbaar gemaakt door middel van een
ondertekende brief gericht aan de dienst KBC Match’it van KBC Securities op volgend adres: KBC Securities NV t.a.v. KBC
Match’it, Havenlaan 2, 1080 Brussel, of via email gericht aan info@kbcmachit.be.
6.9 KBC Securities is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-(tijdige) mededeling van wijzigingen (zoals b.v. het niet
bereiken van correspondentie), noch voor de gebrekkigheid inzake de echtheid of geldigheid van de voorgelegde
documenten, of algemeen voor de inhoud van de aan haar verstrekte gegevens.

7. Gebruiksrecht
7.1 KBC Match’it behoort tot de exclusieve eigendom van KBC Securities. Het openen van een Profiel bij KBC Match’it geeft
de Koper een niet-exclusief en onoverdraagbaar recht tot gebruik van de website en de toepassingen die hem door KBC
Securities in het kader van M&A ter beschikking worden gesteld tegen betaling van het tarief zoals bepaald in de
Tarievenlijst.
7.2 De Gebruiker verbindt er zich toe zijn gebruiksrecht inzake KBC Match’it enkel aan te wenden voor eigen rekening en niet
voor rekening van andere personen dan de Gebruiker. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn gebruiksrecht van KBC
Match’it, in welke vorm dan ook, over te dragen of beschikbaar te stellen aan enige derde.

7.3 De Gebruiker verbindt er zich verder toe zijn gebruiksrecht inzake KBC Match’it op een normale en zorgvuldige wijze uit te
oefenen hetgeen bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, inhoudt dat hij:
7.3.1 geen handelingen zal stellen op een wijze die het ordelijk verloop van externe systemen en/of het online systeem van
KBC Securities zou verstoren of dreigen te verstoren en/of die een nadeel zou betekenen of zou kunnen betekenen voor de
eigenaar of de verantwoordelijke van deze systemen of van alle andere gebruikers van deze systemen; en
7.3.2 geen misbruik zal maken van eventuele systeemtechnische beperkingen door het nastreven van voordelen die op
zichzelf niet economisch verantwoord kunnen worden doch enkel mogelijk worden door uitbuiting van deze
systeemtechnische beperkingen.
Bij het niet nakomen van deze verbintenis behoudt KBC Securities zich alle rechten voor te handelen overeenkomstig de
bepalingen van Artikel 25.3 en 25.4 van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Verklaringen en waarborgen van de Gebruikers
8.1 De Verkoper verklaart en waarborgt aan de Koper en aan KBC Securities dat:
8.1.1 de Onderneming geldig is opgericht en bestaat overeenkomstig Belgisch recht, en die gerechtigd is haar activiteiten uit
te oefenen;
8.1.2 een Verkoper gerechtigd is om over te gaan tot overdracht van de Onderneming;
8.1.3 de Onderneming niet onder één van de insolventieprocedures valst zoals gedefiniëerd in artikel 2 (4) van Verordening
(EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende de insolventieprocedures of een
minnelijk akkoord heeft gesloten met haar schuldeisers in het algemeen;
8.1.4 de informatie die verstrekt wordt met betrekking tot de Onderneming op KBC Match’it in alle wezenlijke aspecten
accuraat, niet misleidend, up to date en consistent is (met inbegrip van antwoorden die zij verstrekt op vragen die haar
gesteld worden door KBC Securities of andere Kopers);
8.1.5 de intentieverklaringen, meningen, overtuigingen of verwachtingen daarop vermeld zijn naar eerlijkheid en redelijkheid
gemaakt; en
8.1.6 zij op KBC Match’it geen inhoud plaatst die inbreuk maakt op de rechten van derden, hieronder begrepen doch niet
beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.
8.2 Alle Gebruikers verklaren en waarborgen aan KBC Securities dat:
8.2.1 zij zich bewust zijn van de risico's die gepaard gaan met het gebruik van KBC Match’it en bevestigen dat zij ze
voldoende begrijpen en aanvaarden;
8.2.2 zij, voor zover het natuurlijke personen betreft, gevestigd zijn in België; en
8.2.3 zij niet, zonder voorafgaande mededeling aan en akkoord van KBC Securities registreren of optreden als
tussenpersoon;
8.2.4 zij de informatie op KBC Match’it niet doorgeven aan derden of verder verspreiden.

9. 9 Weigeringsrecht van de Verkoper
9.1 De Verkoper heeft het recht om de toegang tot de Detailpagina voor om het even welke Gebruiker te weigeren.

10. Rechten en verplichtingen van KBC Securities
10.1 De beslissing van KBC Securities dat een Ondernemingsaanvraag als Onderneming op KBC Match’it kan worden
gepubliceerd, houdt op geen enkele manier een beoordeling in van de opportuniteit van de overdracht van de Onderneming
en vormt in geen geval financieel, beleggings-, juridisch of enig ander soort advies aan de Gebruiker.

10.2 KBC Securities kan op discretionaire wijze de volgorde waarin de Ondernemingen verschijnen op KBC Match’it bepalen.
De volgorde waarin de Ondernemingen op KBC Match’it verschijnen, houdt op geen enkele manier enig advies in van KBC
Securities, noch juridisch advies noch beleggingsadvies noch enig ander soort advies.
10.3 De Gebruiker geeft toestemming aan KBC Securities om zijn handelingen op KBC Match’it te monitoren of te
onderzoeken.

11. Communicatie
11.1 De Gebruiker verbindt er zich toe om met andere Gebruikers (inclusief een Verkoper) uitsluitend te communiceren via
KBC Match’it en de daartoe voorziene communicatiemogelijkheden tot de Onderhandelingsfase. Indien de bestaande
communicatiemogelijkheden volgens de Gebruiker ontoereikend blijken, kan de Gebruiker hiervoor contact opnemen met
KBC Securities via info@kbcmachit.be of telefonisch op het nummer 02 429 48 58 en het probleem voorleggen.
11.2 De Gebruiker aanvaardt e-mail en internet als communicatiemiddel dat door KBC Securities mag worden gebruikt in
haar communicatie naar de Gebruiker toe. KBC Securities is eveneens gerechtigd om een kennisgeving die bij een ter post
aangetekende brief dient te geschieden, per fax of elektronische post verzenden, mits dit een ontvangstbewijs oplevert
vanwege de geadresseerde Gebruiker.
11.3 In de gevallen waarin de Gebruiker informatie van KBC Securities zou ontvangen per e-mail of via enige vorm van
telefonische of elektronische informatietransmissie, aanvaardt de Gebruiker dat KBC Securities niet aansprakelijk kan
worden gesteld voor de mate waarin de aldus verstuurde informatie juist en volledig wordt ontvangen, noch voor enige
vertraging of onderbreking van de transmissie of voor enige schade als gevolg van het gebruik van de informatie door de
Gebruiker zelf of door derden die daarvan in het bezit zouden komen.

12. Overdracht van de Onderneming
12.1 Via KBC Match’it kan niet worden overgegaan tot effectieve overdracht van (activa van) de Onderneming. De Match It
Dienst strekt zich niet uit tot de Onderhandelingsfase.
12.2 De Koper dient, alvorens over te gaan tot overname van een Onderneming, zich te informeren omtrent de Onderneming
en de bijhorende risico’s. De Koper erkent zelf de verantwoordelijkheid te dragen om zich verder te informeren gedurende de
Onderhandelingsfase en waar nodig professioneel advies in te winnen. KBC Securities biedt geen garantie dat de Verkoper
verdere informatie zal verstrekken.

13. Tarieven
13.1 De Koper wordt in kennis gesteld van de geldende tarieven in het kader van KBC Match’it via de Tarievenlijst. KBC
Securities heeft op elk ogenblik het recht de tarieven van KBC Match’it eenzijdig aan te passen. De tariefwijzigingen zijn
bindend vanaf de datum die in de Tarievenlijst vermeld wordt.
13.2 KBC Securities rekent aan de Koper abonnementsgeld aan voor het gebruik van KBC Match’it, alsook bijkomende
tarieven voor het opvragen van Detailpagina’s. Het volledige abonnementsgeld dient betaald te worden alvorens de Koper
toegang krijgt tot KBC Match’it of alvorens een dergelijke toegang verlengd wordt na het verstrijken van de relevante
periode..
13.3 De kosten van alle apparatuur, met inbegrip van alle informatica-apparatuur (PC en modem), de kosten in verband met
toegang tot het internet, de aansluiting, aanpassing en andere communicatiekosten via de telefoon of andere
communicatiemedia, zijn ten laste van de Gebruiker.

14. Elektronische registratie en bewijs
14.1 KBC Securities is niet gebonden door enig document dat door de Gebruiker wordt gedownload van KBC Match’it en/of
door hem(hen) wordt afgedrukt en niet de handtekening draagt van een bevoegd persoon van KBC Securities. Evenmin is
een dergelijk document tegenwerpelijk aan KBC Securities.
14.2 De Gebruiker aanvaardt dat handelingen die op het KBC Match’it gesteld worden op basis van de electronische
aanmelding via zijn Logingegevens, of via gebruik van zijn itsme ® volgend op de registratie op KBC Match’it gelijkstaat met
een elektronische handtekening van de Gebruiker en de handgeschreven handtekening vervangt voor doeleinden van KBC
Match’it alsook voldoende de identiteit bewijst van de Gebruiker als opdrachtgever van de betrokken handeling. De Gebruiker
aanvaardt dat elke handeling die wordt voorafgegaan door een electronische aanmelding via zijn Logingegevens of via zijn
itsme® onweerlegbaar geacht zal worden te zijn uitgegaan van de Gebruiker, die er zich uitdrukkelijk toe verbindt om
daarvan alle gevolgen op zich te nemen.
14.3 Het computersysteem van KBC Securities registreert alle handelingen die door de Gebruiker worden uitgevoerd via KBC
Match’it. De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat het bestand van KBC Securities waarin de verschillende door hem
doorgegeven verrichtingen geregistreerd worden, dezelfde waarde heeft als een origineel document en bewijskracht heeft
voor de partijen, onder welke vorm dan ook.
14.4 Ingeval van betwisting met betrekking tot de al dan niet effectieve ontvangst of met betrekking tot de inhoud van emails of informatie via KBC Match’it, zal het e-mail log respectievelijk het computersysteem van KBC Securities en het
document zoals ontvangen door KBC Securities primeren. Met betrekking tot een per e-mail verzonden gescand bericht is
elke persoon geldig verbonden door de reproductie van zijn handtekening op het door KBC Securities ontvangen bericht. De
Gebruiker draagt alle schadelijke gevolgen van vergissing of bedrog, behoudens in de mate dat bewezen wordt dat de
schadelijke gevolgen voortvloeien uit het bedrog van een personeelslid van KBC Securities.

15. Hyperlinks
15.1 KBC Securities oefent geen controle uit over en is niet aansprakelijk voor de websites of internet locaties van derden
waartoe de Gebruiker toegang krijgt via eventuele ‘hyperlinks’ die terug te vinden zijn op KBC Match’it, noch voor enige
informatie of ‘hyperlinks’ die op dergelijke locatie terug te vinden zijn. KBC Securities verstrekt dergelijke ‘hyperlinks’ enkel
voor het gemak van de Gebruiker en heeft de informatie of de software terug te vinden op dergelijke locaties niet
gecontroleerd, getest noch geverifieerd. Het verstrekken van de mogelijkheid om via ‘hyperlinks’ naar andere websites of
internet locaties te surfen kan geenszins beschouwd worden als een vorm van advies noch als bekrachtiging of een
instemming met informatie die op deze locatie is te vinden, noch met betrekking de veiligheid van websites naar de welke de
“hyperlinks” verwijzen.

16. Beschikbaarheid en toegang
16.1 KBC Securities biedt geen waarborgen voor het ononderbroken en foutloos functioneren van KBC Match’it en kan in
geen geval aansprakelijk worden gehouden voor onderbrekingen of storingen tijdens of door het gebruik van KBC Match’it.
Toegang tot KBC Match’it is tijdelijk en kan te allen tijde door KBC Securities worden opgeschort, stopgezet of aangepast,
zelfs zonder verwittiging, voor onderhoud, herstel en/of andere doeleinden.
16.2 Bij gebruik van foutieve Logingegevens zal de toegang tot KBC Match’it worden ontzegd. Wanneer drie maal na elkaar
verkeerde Logingegevens worden ingevoerd, wordt de toegang definitief geblokkeerd. In dat geval moet de Gebruiker
contact opnemen met KBC Securities.

17 Beveiliging

17.1 Logingegevens
17.1.1 De Logingegevens zijn bestemd voor strikt persoonlijk gebruik van de Gebruiker en mogen onder geen enkele
voorwaarde aan derden worden meegedeeld (ook niet aan een medewerker van KBC Securities of een verbonden entiteit
binnen de KBC-groep). De Gebruiker staat in voor de veilige bewaring en de geheimhouding van zijn Logingegevens alsook
voor de afscherming van ongeoorloofd gebruik van zijn itsme. De Gebruiker zal er met name zorg voor dragen dat derden
geen toegang hebben tot zijn Logingegevens en/of zijn Profiel.
17.1.2De Gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich (zowel tenoverstaan van KBC Securities als
tenoverstaan van derden zoals andere Gebruikers en Verkopers) van alle handelingen uitgevoerd voor zijn rekening
gekoppeld aan een aanmelding via zijn Logingegevens of itsme en alle activiteiten uitgevoerd op KBC Match’it met behulp
van zijn Logingegevens of zijn itsme®.
17.1.3 De Gebruiker verbindt er zich toe om geen misbruik te maken van vertrouwelijke informatie van andere Gebruikers van
KBC Match’it, ongeacht de manier waarop ze deze informatie verkregen hebben.
17.1.4 Ingeval de Gebruiker vermoedt dat een derde gebruik maakt van zijn Profiel en/of dat zijn Logingegevens zijn
gestolen, verloren of in handen van een derde zijn gekomen en/of dat de beveiliging van zijn Profiel is gekraakt, zal de
Gebruiker KBC Securities hiervan onverwijld op de hoogte brengen. De Gebruiker is aansprakelijk voor de schade die
voortvloeit uit verlies, diefstal of misbruik van zijn Logingegevens zolang dit verlies, diefstal of misbruik niet tijdig wordt
gemeld aan KBC Securities.
17.1.5 Indien de Gebruiker zijn paswoord is vergeten, krijgt hij op verzoek een nieuw paswoord toegestuurd, middels hetwelk
hij een eigen paswoord kan aanmaken. Indien de Gebruiker dat paswoord niet ontvangt, dient hij KBC Securities hiervan
onverwijld in kennis te stellen.
17.2 KBC Match’it
17.2.1 KBC Securities verbindt er zich toe om een hoog beveiligingsniveau na te streven door middel van informaticabeschermingsmechanismen op verschillende niveaus. Evenwel verleent KBC Securities geen enkele uitdrukkelijke of
impliciete waarborg aangaande de veiligheid van KBC Match’it.
17.2.2 Het is niet toegestaan om technische beveiligingsmaatregelen van of op KBC Match’it te (trachten te) omzeilen,
onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen. Ook het ongeautoriseerd gebruik van Logingegevens is een vorm
van (verboden) omzeiling.
17.2.3 Enig gebruik van KBC Match’it voor illegale activiteiten zoals het invoeren van virussen, Trojaanse paarden of enig
ander kwaadaardig materiaal is ten strengste verboden. De Gebruiker heeft geen toestemming om zich een ongeoorloofde
toegang tot KBC Match’it of de onderliggende IT infrastructuur te verschaffen of KBC Match’it op enigerlei manier aan te
vallen. KBC Securities zal elk misbruik melden aan de bevoegde overheden en zal samenwerken met deze overheden
teneinde de personen te identificeren die zich schuldig maken aan zulk misbruik van de KBC Match’it.

18. Naleving van de wet
De Gebruiker erkent dat hij als enige aansprakelijk is voor het naleven van de in zijn land van verblijf van kracht zijnde
wetgeving.

19. Intellectuele eigendomsrechten
19.1 Alle namen, iconen, foto’s, logo’s, tekeningen, modellen, grafieken, afbeeldingen, geluiden, data, databanken, software,
benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen die beschikbaar zijn op KBC Match’it behoren tot de

intellectuele eigendom van KBC Securities of desgevallend van een Verkoper die ze op KBC Match’it heeft geplaatst, en zijn
bijgevolg auteursrechtelijk beschermde werken en/of mogelijks beschermd op een andere manier zoals onder het
merkenrecht en het tekeningen-en modellenrecht. Ook de ‘look & feel’ van de website van KBC Match’it is als dusdanig
beschermd. De Gebruiker dient voor gebruik ervan steeds contact op te nemen met KBC Securities en/ of de relevante
Verkoper, en de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming te verkrijgen van KBC Securities en/of in voorkomend geval, de
relevante Verkoper.
19.2 De Gebruiker verbindt er zich toe op geen enkele wijze de intellectuele eigendomsrechten van KBC Securities of een
Verkoper te zullen schenden of zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming te zullen gebruiken.
19.3 De Gebruiker verbindt er zich toe op KBC Match’it geen inhoud te plaatsen die inbreuk maakt op de intellectuele
eigendomsrechten van derden. De Gebruiker zal KBC Securities volledig vrijwaren en schadeloos stellen ingeval van
aanspraken van derden wegens inbreukmakende inhoud geplaatst op KBC Match’it door de Gebruiker.

20. Persoonsgegevens van Gebruikers
De Persoonsgegevens van de natuurlijke persoon Gebruiker worden door KBC Securities, verantwoordelijke voor de
verwerking, verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van KBC Securities. KBC Securities mag de
Persoonsgegevens van de Gebruiker bijhouden voor een periode van 10 jaar te rekenen vanaf de datum waarop de Gebruiker
zijn Profiel heeft stopgezet.

21. Vertrouwelijkheid
21.1 KBC Securities
21.1.1 Overeenkomstig de Privacyverklaring en voor zover de Gebruiker daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven,
kan KBC Securities volgende gegevens doorsturen naar een andere entiteit van de KBC-groep, in België of daarbuiten:
(i) Het gegeven dat een Gebruiker een Profiel heeft aangemaakt;
(ii) Het gegeven dat een Gebruiker zijn Profiel heeft stopgezet;
(iii) Het gegeven dat een Ondernemingspagina werd gepubliceerd; en
(iv) Het gegeven dat de Status van de Ondernemingspagina werd gewijzigd;
teneinde financieringsopportuniteiten en beleggingsopportuniteiten te bespreken. De Gebruiker die zijn akkoord gegeven
heeft overeenkomstig dit artikel, kan zijn akkoord ten allen tijde intrekken door middel van een schriftelijk verzoek gericht tot
KBC Securities.
21.1.2 Overeenkomstig de algemeen geldende gebruiken deelt KBC Securities aan derden buiten de KBC-groep (onder meer
de overheid, echtgenoot) geen gegevens mee over haar Gebruikers, behalve met hun uitdrukkelijke instemming, wanneer zij
daartoe wettelijk verplicht is of indien daarvoor een wettig belang bestaat.
21.1.3 De Gebruiker verbindt er zich in de meest ruime zin toe aan KBC Securities alle documenten over te maken die door
(binnenlandse of buitenlandse) fiscale, prudentiële, gerechtelijke en andere autoriteiten, instanties, organen of personen op
wettelijke basis of redelijkerwijze worden gevraagd. Voor zoveel als nodig verleent de Gebruiker KBC Securities eveneens
onherroepelijk de toestemming om mededeling te doen aan bovenvermelde autoriteiten, instanties, organen of personen.
21.2 Gebruikers
21.2.1 De Koper aanvaardt dat de toegang tot de Detailpagina onderworpen is aan het aanvaarden van de
Geheimhoudingsverbintenis.

21.2.2 De Gebruikers verbinden er zich toe onder meer toe om confidentiële informatie van andere Gebruikers:
(i) ten allen tijde strikt vertrouwelijk te houden;
(ii) niet bekend te maken aan derden zonder voorafgaand akkoord van de tegenpartij; en
(iii) niet te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor informatie via KBC Match’it wordt verstrekt, zoals onder meer het
ontwikkelen of uitbouwen van zakelijke activiteiten.

22. Aansprakelijkheid
22.1 Alle verbintenissen van KBC Securities in het kader van de terbeschikkingstelling van KBC Match’it zijn
middelenverbintenissen.
22.2 Het aanbieden van de KBC Match’it Dienst en KBC Match’it houdt geenszins een garantie in omtrent de mogelijkheid tot
het vinden van Kopers en de mogelijkheid tot verdere onderhandelingen. Evenmin verstrekt KBC Securities financieel,
juridisch, fiscaal, corporate finance of enig ander advies aan de Gebruiker in het kader van de Match It Dienst. Elke Gebruiker
dient naar eigen goeddunken haar eigen adviseurs aan te stellen.
22.3 KBC Securities kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse en voorzienbare schade voortvloeiend
uit haar eigen opzet of haar eigen zware fout. In elk geval is de aansprakelijkheid van KBC Securities beperkt tot een totaal
bedrag gelijk aan 2 keer de betaalde abonnementsgelden door de betrokken Koper, behalve ingeval van opzet of bedrog in
hoofde van KBC Securities.
22.4 In het bijzonder kan KBC Securities op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld:
22.4.1 ingeval van gebeurtenissen (i) die buiten haar wil om zijn gebeurd of gebeurtenissen die buiten haar controle vallen
(zoals oorlog, oproer, terrorisme, staking, sociaal conflict, stroomonderbreking, brand, ontploffing, overstroming, aardbeving
en andere natuur- en kernrampen, ongewone weersomstandigheden, transmissiemoeilijkheden, het buiten gebruik vallen of
verstoring van de computer- en andere systemen, vernieling of uitwissing van hun gegevens of bedrieglijk gebruik ervan door
derden, het niet correct functioneren van enig communicatiemiddel, enz.), (ii) waardoor de diensten van KBC Securities
worden onderbroken, verstoord en/of vertraagd of (iii) wegens andere situaties van overmacht, die de normale en vlotte
dienstverlening in de weg staan;
22.4.2 voor verzendingsproblemen veroorzaakt door factoren buiten de onmiddellijke controle van KBC Securities, zoals een
tijdelijke ontreddering van de postdiensten of poststaking;
22.4.3 voor schade ten gevolge van maatregelen getroffen door Belgische of buitenlandse overheden of zelfregulerende
autoriteiten;
22.4.4 voor het niet-nakomen door derden van verplichtingen die zij jegens KBC Securities op zich hebben genomen;
22.4.5 voor het niet-nakomen van verplichtingen door derden, al dan niet vermeld op KBC Match’it, ten aanzien van
Gebruikers, noch voor de kwaliteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de tijdigheid en/of correctheid, van (juridische,
boekhoudkundige, …) adviezen;
22.4.6 voor fouten, onjuistheden of tekortkomingen in de door Gebruikers of derden geleverde informatie die op/via KBC
Match’it ter beschikking wordt gesteld van de andere Gebruikers;
22.4.7 ingeval van onderbreking of storingen als gevolg van overbelasting van het internet en/of KBC Match’it;
22.4.8 wanneer een onderbreking van de dienst vereist is (vb. om de bestaande apparatuur of software te onderhouden,
herstellen of te verbeteren);
22.4.9 ingeval van onderbreking of storing van de dienst als gevolg van tekortkomingen, acties, storingen of fouten van de
internetprovider, een derde of de Gebruiker(s);
22.4.10 voor om het even welke schade veroorzaakt door virussen, trojaanse paarden of enig ander kwaadaardig materiaal
dat, ondanks de verschillende beveiligingen die zijn voorzien, niet worden opgespoord of vermeden; en
22.4.11 voor de schade die het gevolg is van een gebrekkige infrastructuur van een of meerdere Gebruikers.
22.5 Zelfs indien KBC Securities vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid van onrechtstreekse of gevolgschade, kan haar

aansprakelijkheid tegenover de Gebruiker in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling voor onrechtstreekse of
gevolgschade van financiële, commerciële of andere aard, met inbegrip van doch niet beperkt tot de verhoging van de
algemene kosten, het verstoren van de planning, winstderving, verlies van omzet, verlies van inkomsten, verlies van kansen,
verlies van of schade aan gegevens, imago- en/of reputatieschade, verlies van goodwill, verlies van cliënteel of verlies van
voorziene besparingen.
22.6 Elke Gebruiker zal KBC Securities volledig vrijwaren en schadeloos stellen ingeval van aanspraken die het gevolg zijn
van:
22.6.1 enige miskenning van de Gebruiksvoorwaarden;
22.6.2 via KBC Match’it uitgewisselde informatie of berichten;
22.6.3 via KBC Match’it aangegane verbintenissen.

23. Klachten
De Gebruiker dient zijn klacht te richten tot de dienst KBC Match’it van KBC Securities, die zorgt voor de verdere afhandeling
van de klacht t.a.v. KBC Match’it, Havenlaan 2, 1080 Brussel, of via email gericht aan info@kbcmachit.be.

24. Belangenconflicten
24.1 KBC Securities heeft gepaste organisatorische en administratieve maatregelen genomen, waaronder een beleid inzake
belangenconflicten, met als bedoeling alle redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat belangenconflicten tussen
KBC Securities (met inbegrip van zijn bestuurders, werknemers en verbonden ondernemingen) en cliënten, of tussen cliënten
(inclusief Gebruikers) onderling, de belangen van de Gebruiker nadelig zouden beïnvloeden. Dit beleid inzake
belangenconflicten kadert binnen de KBC-groep principes met betrekking tot belangenconflicten.
24.2 De Gebruiker kan op verzoek meer informatie over dit beleid inzake belangenconflicten bekomen bij KBC Securities.

25. Duur en Beëindiging
25.1 De contractuele relatie tussen de Koper en KBC Securities die tot stand komt bij het creëren van een Profiel wordt
aangegaan voor de periode zoals vermeld in de Tarievenlijst.
25.2 De Gebruiker kan te allen tijde zijn Profiel zonder bijkomende kosten opzeggen door de desactivatie ervan aan te
vragen via zijn Profiel of door middel van een aangetekende brief gericht aan de dienst KBC Match’it van KBC Securities op
volgend adres: KBC Securities NV t.a.v. KBC Match’it, Havenlaan 2, 1080 Brussel. De opzegging of beëindiging door de
Gebruiker van zijn Profiel zal echter in geen geval afbreuk doen aan tijdens de duur van het Profiel door de partijen verworven
rechten en verplichtingen. Aldus blijft het abonnementsgeld vermeld in Artikel 13.2 verschuldigd.
25.3KBC Securities kan op elk ogenblik de Gebruiker het gebruik en de toegang tot KBC Match’it tijdelijk ontzeggen of deze
blokkeren, zelfs zonder voorafgaande verwittiging. Dit kan met name, maar niet uitsluitend, in de volgende gevallen:
25.3.1 het schenden door de Gebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden;
25.3.2 het schenden door de gebruiker van de rechten van KBC Securities, zoals onder meer haar intellectuele
eigendomsrechten;
25.3.3 het gebruik van KBC Match’it in die mate dat het enige schade brengt aan KBC Match’it zelf, haar Gebruikers en/of
KBC Securities (met inbegrip van het gebruik van het platform voor de overdracht van onroerende goederen, onroerende
rechten of handelsfondsen).
25.4 KBC Securities behoudt zich het recht voor om het Profiel, mits eenvoudige kennisgeving, onmiddellijk en zonder

inachtneming van een opzeggingstermijn te beëindigen in de volgende gevallen:
25.4.1 ingeval van het niet nakomen door de Gebruiker van de verplichtingen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden;
25.4.2 ingeval van schending door de Gebruiker van de voorwaarden en verklaringen die van toepassing zijn door referentie;
en
25.4.3 ingeval van overlijden, faillissement, ontbinding of gerechtelijke reorganisatie van de Gebruiker.
25.5 Ingeval van beëindiging van het Profiel zal de Gebruiker met ingang van de datum van beëindiging geen gebruik meer
kunnen maken KBC Match’it.
25.6 Niettegenstaande de beëindiging van het Profiel, zullen de volgende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden van
kracht blijven: 1, 4, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25.6, 27.9 en 27.10.

26. Taal
26.1 KBC Match’it is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.
26.2 De communicatie via KBC Match’it kan verlopen in het Nederlands, Frans of Engels. Bij het begin van de cliëntrelatie
kan de Gebruiker aangeven in welke taal de communicatie vanwege KBC Securities bij voorkeur zal gebeuren.
26.3 Gebruikers begrijpen en gaan akkoord dat bepaalde informatie, en in het bijzonder de informatie over de Onderneming
die wordt aangeleverd door een Verkoper, in het Nederlands, Frans en/of Engels ter beschikking kan gesteld worden volgens
de voorkeur van de Verkoper.

27. Diversen
27.1 Wijziging
KBC Securities heeft het recht om de bepalingen van onderhavige Gebruiksvoorwaarden en de modaliteiten en de
functionaliteiten van KBC Match’it éénzijdig en op elk ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Dergelijke wijzigingen en/of
aanvullingen zullen worden bekendgemaakt door KBC Securities op KBC Match’it en zij zullen bindend zijn vanaf de datum
vermeld in de bekendmaking. Ingeval de gebruiker niet akkoord gaat met de aldus gewijzigde of aangevulde
Gebruiksvoorwaarden, dient de Gebruiker zijn Profiel te beëindigen conform Artikel 25.2 binnen de 10 werkdagen. Wanneer
de Gebruiker zijn Profiel niet beëindigt, aanvaardt hij akkoord te zijn gegaan met de gewijzigde en/of aangevulde
Gebruiksvoorwaarden.
27.2 Overdracht van rechten en verplichtingen
27.2.1 De Gebruiker mag zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden niet geheel noch
gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van KBC Securities. Zolang
deze toestemming niet is verkregen, blijft de Gebruiker gehouden tot uitvoering van alle verplichtingen die hij wenste over te
dragen (onverminderd de andere rechten en rechtsmiddelen waarop KBC Securities zich zou kunnen beroepen in geval van
overtreding van dit Artikel).
27.2.2 Het is KBC Securities toegestaan om zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Gebruiker haar
rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, voor zover
deze derde over de nodige kennis en middelen beschikt om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de
Gebruiksvoorwaarden verder te zetten.
27.2.3 Onder voorbehoud van de overdrachtsbeperkingen vermeld in dit Artikel 27.2, strekken de bepalingen van deze
Gebruiksvoorwaarden tot voordeel van, en zijn ze bindend voor, de partijen alsook hun respectieve erfgenamen,

rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.
27.3 Hoofdingen
De titels en hoofdingen in deze Gebruiksvoorwaarden hebben geen juridische draagwijdte en worden niet in aanmerking
genomen bij de interpretatie van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.
27.4 Splitsbaarheid
Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of
niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt de betreffende bepaling of het betreffende deel ervan geacht geen deel uit te
maken van deze Gebruiksvoorwaarden, en blijft de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van
deze Gebruiksvoorwaarden behouden. De nietige of buiten beschouwing gelaten bepaling wordt vervangen door een
wettelijke bepalingen die de bedoelingen van betrokken partijen zo dicht mogelijk benadert.
27.5 Verzaking
Tenzij anders voorzien in deze Gebruiksvoorwaarden, kan de nalatigheid of de vertraging van KBC Securities bij de
uitoefening van een recht of rechtsmiddel krachtens deze Gebruiksvoorwaarden in geen geval worden beschouwd als een
verzaking aan dit recht of rechtsmiddel, of aan enig ander recht of rechtsmiddel waarop KBC Securities zich kan beroepen
krachtens deze Gebruiksvoorwaarden. Evenmin belet de gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel krachtens
deze Gebruiksvoorwaarden KBC Securities om zich later te beroepen op de volledige uitoefening van dat recht of
rechtsmiddel, of op de uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel waarop KBC Securities zich kan beroepen krachtens
deze Gebruiksvoorwaarden. Elke verzaking door KBC Securities dient schriftelijk te gebeuren en te worden ondertekend een
gevolmachtigde vertegenwoordiger van KBC Securities.
27.6 Bewaring
KBC Securities is niet verplicht haar boekhouding, de verantwoordingsstukken en alle andere documenten voor een langere
termijn of in een andere vorm te bewaren dan haar door de wet wordt opgelegd. Bij opvraging van documenten, van welke
aard ook, heeft KBC Securities het recht aan de verzoeker opzoekingkosten aan te rekenen.
27.7 Verjaring
Elke vordering tegen KBC Securities verjaart na een termijn van vijf jaar tenzij er kortere wettelijke verjaringstermijnen
bestaan. De termijn van vijf jaar loopt vanaf de datum van het feit dat tot de vordering aanleiding geeft.
27.8 Derden
KBC Securities behoudt zich het recht voor om bepaalde onderdelen van haar dienstverlening uit te besteden onder meer
aan andere entiteiten van de KBC-groep. De Gebruiker aanvaardt dat dergelijke uitbesteding ertoe zal leiden dat de betrokken
onderaannemer binnen het kader van die uitbesteding, kennis neemt van de bepaalde gegevens van de klant.
27.9 Toepasselijk recht
Deze Gebruiksvoorwaarden en alle niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden
ontstaan, worden beheerst door het Belgisch recht.
27.10 Bevoegde rechtbanken
Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan (met inbegrip van geschillen betreffende
niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan) behoren tot de

exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel.

BIJLAGE 1 GEHEIMHOUDINGSVERBINTENIS
Deze Geheimhoudingsverbintenis (de “Geheimhoudingsverbintenis”) wordt aangegaan op [datum] door:

[Naam en Adres van de koper] (de “Koper”).
ten gunste van KBC Securities NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, RPR Brussel 0437.060.521, vanaf de ondertekening
hiervan, alsook
ten gunste van de Onderneming en de Verkoper (zoals hierna bepaald), wier identiteit, zal blijken uit de relevante
Detailpagina’s van zodra de Verkoper de vraag tot toegang daartoe inwilligt.
OVERWEGENDE DAT
(A) de Koper kennis heeft genomen van de Generieke Pagina van de Onderneming met referentienummer
[referentienummer] beschikbaar op KBC Match’it en interesse toont om de Onderneming over te nemen; en
(B) de Koper toegang wenst tot de Detailpagina en Confidentiële Informatie met betrekking tot de Onderneming wenst te
ontvangen met het oog op eventuele onderhandelingen.
ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT
1. Interpretatie
Definities gebruikt in deze Geheimhoudingsverbintenis hebben, tenzij anders bepaald, dezelfde betekenis als de definities
gebruikt in de algemene gebruiksvoorwaarden van KBC Match’it.
“Confidentiële Informatie” verwijst naar alle (mondelinge of schriftelijke) informatie met betrekking tot de Onderneming,
een Verkoper en de Koper (zoals onder andere zakelijke, technische, financiële, operationele, administratieve, marketing en
economische informatie) bekendgemaakt door de Verkoper aan de Koper in het kader van de beoordeling van de Overdracht
die uitdrukkelijk als confidentieel wordt beschouwd, of duidelijk confidentieel is gelet op haar aard (met inbegrip van de
informatie beschikbaar op de Detailpagina), ongeacht de vorm van de communicatie.
“Overdracht” verwijst naar de mogelijke overdracht van de Onderneming van een Verkoper aan de Koper.
2. Geheimhouding van Confidentiële Informatie
2.1 Onder voorbehoud van artikel 4, verbindt de Koper er zich toe om:
2.1.1 alle Confidentiële Informatie ten allen tijde strikt vertrouwelijk te houden en niet bekend te maken aan derden zonder
voorafgaand akkoord van de Verkoper;
2.1.2 ervoor te zorgen dat alle Confidentiële Informatie beschermd wordt met eenzelfde mate van zorgvuldigheid zoals de
Koper hanteert voor de bescherming van eigen confidentiële informatie; en
2.1.3 het gegeven dat Confidentiële Informatie wordt uitgewisseld of de Onderneming op KBC Match’it staat niet bekend te
maken aan derden zonder voorafgaand akkoord van de Verkoper.

2.2 De verplichting tot geheimhouding heeft geen betrekking op informatie die:
2.2.1 reeds bekend was aan de Koper alvorens deze werd uitgewisseld door de Verkoper; of
2.2.2 algemeen beschikbaar was alvorens uitwisseling of publiek beschikbaar wordt na uitwisseling.

3 Gebruik van Confidentiële Informatie
3.1 De Koper verbindt er zich toe de Confidentiële Informatie niet te gebruiken voor doeleinden andere dan waarvoor in het
kader van KBC Match’it verstrekt.
3.2 De Koper verbindt zich er toe om:
3.2.1 geen actie te ondernemen om bestuurders, managers of werknemers van de Onderneming aan te werven of trachten
aan te werven, met dien verstande dat de Koper niet belet wordt om dergelijke personen aan te werven voor zover deze
solliciteren naar aanleiding van een door de Koper algemeen gepubliceerde vacature;
3.2.2 niet op te treden als tussenpersoon en op te treden voor eigen naam en rekening; en
3.2.3 intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper te respecteren.
4 Uitzonderingen
De Verkoper erkent dat Confidentiële Informatie (schriftelijk of mondeling) alsook het gegeven dat Confidentiële Informatie
wordt uitgewisseld tussen de partijen mag bekendgemaakt worden aan:
4.1.1 zijn bestuurders, managers, werknemers, mandatarissen, verbonden personen of adviseurs (financieel, juridisch, fiscaal
of andere) voor zover (i) dit noodzakelijk is om de Overdracht te evalueren en (ii) zij voorafgaand bewust gemaakt worden
van de inhoud van deze Geheimhoudingsverbintenis; en
4.1.2 voor zover vereist of gevraagd door, een bevoegde rechtbank of enige andere bevoegde gerechtelijke, overheids-,
fiscale, toezichthoudende of andere regelgevende instantie of soortgelijke organisatie.
5 Melding van bekendmaking
Voor zover toegelaten door wet- en regelgeving, verbindt de Koper zich ertoe om de Verkoper zo snel mogelijk te informeren
indien hij zich bewust wordt dat Confidentiële Informatie werd bekendgemaakt aan niet-toegestane personen.
6 Teruggave of vernietiging van Confidentiële Informatie
De Koper verbindt er zich toe om alle Confidentiële Informatie terug te geven of permanent te vernietigen (voor zover
technisch mogelijk) op schriftelijk verzoek van de Verkoper en in elk geval wanneer de Koper niet langer geïnteresseerd is in
de Overdracht van de Onderneming, behalve wanneer de Koper gehouden is om dergelijke Confidentiële Informatie bij te
houden op grond van wet- of regelgeving of voor zover vereist of gevraagd door, een bevoegde rechtbank of enige andere
bevoegde gerechtelijke, overheids-, fiscale, toezichthoudende of andere regelgevende instantie of soortgelijke organisatie.
7 Beëindiging
De verplichtingen onder deze Geheimhoudingsverbintenis nemen een einde 2 jaar na de aanvaarding van deze
Geheimhoudingsverbintenis of op het moment dat de informatie niet langer Confidentiële Informatie uitmaakt
overeenkomstig artikel 2.2.
8 Diversen
8.1 De Koper is verantwoordelijk voor het maken van zijn eigen beslissing met betrekking tot de Overdracht gebaseerd op
zijn eigen analyse van de verstrekte informatie en elk onderzoek dat hij nodig acht. Hoewel de Verkoper enkel informatie in
de Confidentiële Informatie heeft verstrekt waarvan zij van oordeel is dat zij relevant is, erkent de Koper dat de Verkoper
noch expliciet noch impliciet garanties verstrekt naar de correctheid, toereikendheid of volledigheid van de Confidentiële
Informatie.
8.2 De Koper aanvaardt dat het drukken op de knop ‘Ik aanvaard’ op KBC Match’it bij deze verbintenis gelijkstaat met diens

elektronische handtekening en de handgeschreven handtekening vervangt alsook voldoende diens identiteit bewijst.
8.3 Deze verbintenis kan slechts worden gewijzigd mits schriftelijke toestemming van de Verkoper.
8.4 Het niet onmiddellijk uitoefenen van een recht dat de Verkoper krachtens deze verbintenis heeft, zal in geen geval een
afstand van recht door de Verkoper geacht worden te zijn.
8.5 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze verbintenis tast de geldigheid van de overige bepalingen
van deze verbintenis niet aan.
8.6 Deze verbintenis en alle niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot deze verbintenis ontstaan, worden
beheerst door het Belgisch recht.
8.7 Geschillen die uit of met betrekking tot deze verbintenis ontstaan (met inbegrip van geschillen betreffende nietcontractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot deze verbintenis ontstaan) behoren tot de exclusieve bevoegdheid
van de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel.

BIJLAGE 2 INTENTIEVERKLARING
STRIKT PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK
[KOPER] (de “Koper”) bezorgt deze brief om zijn belangstelling aan te tonen voor een potentiële transactie met betrekking tot
[Onderneming] (de “Onderneming”). Deze brief legt de voorwaarden vast waaronder de Koper bereid zou zijn om verdere
gesprekken aan te gaan met [VERKOPER] (de “Verkoper”) met betrekking tot de potentiële transactie opgenomen in deze
brief (de “Potentiële Transactie”).
1 Over de Koper

[OPTIONEEL VRIJ TEKSTVELD OF PROFIEL KOPER]
2 Transactie- en financieringsstructuur

[VERPLICHT VRIJ TEKSTVELD OVER DE DEALSTRUCTUUR MET TOELICHTING]
3 Strategische redenering

[VERPLICHT VRIJ TEKSTVELD OVER DE VISIE VAN DE KOPER]
4 Indicatieve waardering
4.1 Op basis van de beperkte informatie die momenteel beschikbaar is voor de Koper, de veronderstellingen en voorwaarden
uiteengezet in deze brief en onder voorbehoud van elke informatie verstrekt aan de Koper in het verdere proces en tijdens
eventuele onderhandelingen, komt de Koper momenteel tot een indicatieve waardering van de Onderneming van ongeveer
[__] euro.
4.2 Het is de bedoeling om de waarderingsveronderstellingen bij te stellen gedurende verdere onderhandeling, die
mogelijkerwijze een impact kunnen hebben op bovenstaande indicatieve waardering. De Koper zal eveneens werkkapitaal en
aan cash en financiële schuld gelijkwaardige posten herzien. Dergelijke verdere onderzoeken en analyses kunnen een
impact hebben zowel op de ondernemingswaarde als op de hierboven beschreven manier om van ondernemingswaarde tot
aandelenwaarde te komen.

4.3 Bovendien zal enige koopprijs, hoewel deze gebaseerd zal zijn op de aandelenwaarde zoals hierboven bepaald, de
uitkomst vormen van bilaterale onderhandelingen en zal deze de mate waarin de veronderstellingen correct blijken te zijn en
de voorwaarden voldaan blijken te zijn in aanmerking nemen, waaronder ook de bevindingen resulterend uit verder
onderzoek en de regelingen op vlak van vrijwaring en/of beperkingen in dat verband.
5 Veronderstellingen
De indicatieve waardering uiteengezet in sectie 4 hierboven is onderhevig aan en gebaseerd op de volgende
veronderstellingen, dewelke de Koper als essentieel beschouwt in het beoordelen van de Potentiële Transactie:
a) De informatie verstrekt aan de Koper door de Verkoper en zijn adviseurs is waarheidsgetrouw, correct en niet misleidend;
b) De financiële cijfers van de Onderneming geven een getrouw beeld van de Onderneming;
c) De activiteiten van de Onderneming werden uitgevoerd in de normale gang van zaken en zullen verdergezet worden in de
normale gang van zaken;
d) Er bestaan, in het algemeen, geen feiten die de financiële situatie, activiteiten, liquiditeit, activa, verplichtingen,
commerciële positie of vooruitzichten van de Onderneming materieel negatief zou kunnen beïnvloeden.
6 Voorwaarden
De Potentiële Transactie is onderhevig aan en gebaseerd op de volgende voorwaarden, dewelke de Koper essentieel
beschouwt in het beoordelen van de Potentiële Transactie:
a) Finaliseren van verder onderzoek door de Koper naar diens redelijke verwachting, dat onder meer bevestigt dat de
veronderstellingen opgenomen in sectie 5 hierboven waarheidsgetrouw, correct en niet misleidend zijn;
b) Onderhandeling en overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper over de bepalingen van de finale
transactiedocumentatie, waaronder een koopovereenkomst die onder meer afdoende verklaringen en waarborgen bevat;
c) Voor beide partijen afdoende afspraken met betrekking tot vrijwaring en, desgevallend, beperkingen daarop en de impact
daarvan op de finale koopprijs;
d) Het verkrijgen van alle verplichte vennootschapsrechtelijke toestemmingen, alsook toestemming van enige bevoegde
overheidsautoriteit die vereist of raadzaam is;
e) [Ev. bijkomende voorwaarden, zoals bv. het verkrijgen van voldoende financiering op aanvaardbare condities].
7 Contact
Indien de Verkoper enig aspect van deze brief wensen te bespreken of verduidelijkt te zien, gelieve niet te aarzelen contact
op te nemen met de Koper:
[KOPER - onderneming]
[KOPER - Persoon]
[KOPER - Adres]
[KOPER – Telefoon nummer]
[KOPER - Email]
8 Confidentialiteit
Deze Intentieverklaring is strikt confidentieel en noch haar bestaan noch haar inhoud mogen kenbaar gemaakt worden aan
enige derde partij andere dan de aandeelhouders van de Onderneming en hun adviseurs die kennis dienen te hebben van
deze informatie uitsluitend met het oog op het beoordelen van de Intentieverklaring, of KBC Match’it en haar relevante team.
9 Procesverloop en duur
Het is de Koper toegestaan om te allen tijde de onderhandelingen of het procesverloop met betrekking tot een Potentiële
Transactie te beëindigen, zonder enige verplichting om de onderliggende redenen toe te lichten of dergelijke handeling te

motiveren.
Deze brief neemt automatisch een einde na 20 werkdagen volgend op het afsluiten van de periode gedurende dewelke
Intentieverklaringen kunnen bezorgd worden zoals vermeld naast de slogan of naam van de Onderneming, of elke andere
datum die de Verkoper heeft aangegeven aan de Koper.
10 Kosten
Elk van de Koper en de Verkoper zijn gehouden hun eigen kosten met betrekking tot de Potentiële Transactie te dragen,
ongeacht of the Potentiële Transactie al dan niet plaats vindt.
11 Andere
Deze brief betreft een vrijblijvende intentie om verder in onderhandelingen te treden. Het betreft geen juridisch bindend bod,
en niets kan in die zin geïnterpreteerd worden, noch vertegenwoordigt deze brief een verbintenis van de Koper of diens
verbonden partijen om een bindend bod te doen of een juridische grondslag om de Koper of diens verbonden partijen te
verplichten om een bindend bod te doen met betrekking tot de Potentiële Transactie of een deel daarvan. De Koper en diens
verbonden partijen zijn geenszins verplicht om gesprekken aan te gaan of in onderhandelingen te treden met de Verkoper
met betrekking tot de Potentiële Transactie. Door zijn interesse aan te duiden, heeft de Koper geenszins de bedoeling om
enige bindende voorwaarden voor een finale transactie (met inbegrip van onder andere de koopprijs) vast te leggen, onder
meer omdat de informatie verstrekt via KBC Match’it te beperkt is om een volledig beeld te verkrijgen van de Onderneming
en omdat persoonlijke en individuele onderhandelingen noodzakelijk zijn.
12 Toepasselijk recht en bevoegdheid
Deze Intentieverklaring wordt beheerst door het Belgisch recht. Geschillen die uit of met betrekking tot deze
Intentieverklaring ontstaan, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel.

