
 

Welkom op de website van uFund (“de Website”)  

Het gebruik van deze Website en de hierop weergegeven informatie zijn onderworpen aan de 

onderstaande gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). Door gebruik te maken van 

deze Website of van de inhoud die wordt weergegeven in één van de secties van de Website, 

erkent u deze Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Indien u deze 

Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, is het u niet toegestaan de Website te bezoeken of te 

gebruiken.  

De volledige benaming van onze vennootschap is uFund nv en we gebruiken de handelsnaam 

“uFund” (ondernemingsnummer 0864.795.481).  

Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Louizalaan 235, 1050 Brussel, België en u kan 

ons steeds bereiken op het e-mailadres  investorsupport@ufund.be.   

uFund is de dochtervennootschap van de volgende vennootschappen (hierna “de verbonden 

vennootschappen”): uRaise6 bvba, uRaise5 bvba, uRaise4 bvba, A MOTION INVESTMENT 

GROUP COMPANY bvba (CPB3).  

Deze Website verstrekt algemene informatie over de diensten van uFund. De term “uFund” in 

deze Gebruiksvoorwaarden verwijst naar uFund en/of haar verbonden vennootschap, in 

functie van de context en bedoelde diensten.  

1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN  

Bij deze erkent u dat de creatie, presentatie, tekst, logo’s, grafische bestanddelen en in het 

algemeen alle elementen van deze Website worden beschermd door auteursrechten en 

andere intellectuele eigendomsrechten die exclusief in handen zijn van uFund of haar 

licentiegevers. Derhalve verbindt u zich ertoe om de Website of een deel ervan niet ten 

kosteloze of bezwarende titel, rechtstreeks of onrechtstreeks te kopiëren, verdelen en/of 

verkopen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van uFund.  

2. GEBRUIK VAN DE WEBSITE  

uFund kent u een beperkte en niet-exclusieve licentie toe met het oog op de toegang tot en 

het gebruik van de Website, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. (Behalve 

voor een cachesysteem), mag u noch de Website noch zijn inhoud, geheel of gedeeltelijk, 

downloaden, reproduceren (behalve het printen van een enkele kopie) of wijzigen, zonder 

schriftelijke en voorafgaande toestemming van uFund. U mag op geen enkele wijze deze 

Website, of een deel ervan, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden reproduceren, 

nabootsen, kopiëren, verkopen, doorverkopen, bezoeken of uitbaten, zonder schriftelijke en 

voorafgaande toestemming van uFund. Elk niet-toegestaan gebruik leidt vanzelf tot de 

herroeping van de rechten die u krachtens deze bepaling werden verleend door uFund.  

3. RESPECT VOOR HET ONLINE PRIVÉLEVEN  

Hierbij erkent u dat uFund anonieme informatie over uw bezoek mag verzamelen en bewaren 

zodra u op de Website komt. uFund zou bijvoorbeeld automatisch informatie waaronder uw 

domeinnaam, uw IP-adres, de toegangsmiddelen, het soort browser, het besturingssysteem, 
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de datum, het uur en de duur van elk bezoek, alsook de pagina‘s die u bezocht heeft, kunnen 

bewaren.  

4. VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID  

De op deze Website gepubliceerde informatie is louter informatief en wordt gepubliceerd met 

het oog op het verstrekken van algemene informatie over de diensten van uFund en haar 

verbonden vennootschappen. Deze informatie is echter niet volledig en geeft niet alle details 

weer die nodig zijn om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen m.b.t. een eventueel 

beroep op de diensten van uFund en haar verbonden vennootschappen.  

uFund en haar verbonden vennootschappen garanderen noch de juistheid, noch de relevantie, 

noch de volledigheid van de op de Website gepubliceerde informatie.  

Voor zover de geldende wetgeving dit toelaat, wijzen uFund en haar verbonden 

vennootschappen elke aansprakelijkheid jegens u af naar aanleiding van de toegang of het 

gebruik van de Website of een deel ervan. uFund en haar verbonden vennootschappen zullen 

met name niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor elke directe of indirecte schade 

jegens u, voor elke gederfde winst, derving van inkomsten, verlies van gegevens, reputatie of 

elk ander verlies of schade.  

In het kader van haar activiteiten van fondsenwerving en investeringen in films, beschikt uFund 

over een prospectus dat op verzoek kan worden verkregen. Een investeerder mag geen 

inschrijvingsverbintenis ondertekenen alvorens het prospectus te hebben verkregen en 

aandachtig te hebben doorgenomen. Alvorens een investering te overwegen zoals deze 

beschreven wordt op de Website, dient te worden opgemerkt dat de aard van de investeringen 

alsook het kapitaal, de waarde van het rendement, de return, de risico’s en de kosten van 

dergelijke investeringen in functie van de investering hoger of lager kunnen zijn. Het kan zijn 

dat de investeringen en diensten vermeld op deze Website u niet bevallen. uFund verstrekt 

geen investeringsadvies en u dient zelf de gegrondheid alsook de risico’s verbonden aan elke 

overwogen investeringsbeslissing na te gaan. We adviseren u om professionele of juridische 

hulp te vragen aan onafhankelijke raadgevers. uFund en haar raadgevers kunnen de finale 

goedkeuring van de belastingverlaging niet garanderen. Elke investeerder dient met de hulp 

van zijn externe raadgevers de genomen risico’s te begrijpen en beoordelen. De minimale 

investering bij uFund bedraagt € 10.000.  

De informatie op de Website kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden 

gewijzigd en het publiceren van informatie op deze Website betekent niet dat er geen 

wijzigingen werden doorgevoerd van de door uFund of haar verbonden vennootschappen 

aangeboden producten en diensten.   

5. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 

Deze website is wereldwijd toegankelijk. Afgezien van de wijze en plaats van toegang tot deze 

Website, aanvaardt u dat deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht 

en geïnterpreteerd worden conform het Belgisch recht, ongeacht de bepalingen inzake 

wetsconflicten.  

Elk bezwaar, juridische procedure of geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze Website 

zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België) 

en bij deze aanvaardt u de bevoegdheid van deze rechtbanken.  



6. VARIA  

Indien bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onaanvaardbaar of ongeldig zouden 

worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zal deze bepaling geschrapt of beperkt 

worden tot het strikte minimum, zodat deze Gebruiksvoorwaarden onverkort van toepassing 

blijven, uitwerking hebben en geldig blijven tussen de twee partijen. 


