Algemene Voorwaarden van de dienst CompanyMakers
Deze algemene voorwaarden (hierna de 'Algemene Voorwaarden') regelen de dienst CompanyMakers (hierna 'Dienst') die
wordt aangeboden door BNP Paribas Fortis nv (hierna 'Bank'), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000
Brussel, Warandeberg 3, RPR Brussel, btw BE 0403.199.702, FSMA-nummer 25879A.
Op deze Algemene Voorwaarden zijn ook de Algemene Bankvoorwaarden van de Bank van toepassing volgens de erin
beschreven bepalingen.
Door in te schrijven voor de Dienst verklaart de Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en van de Algemene
Bankvoorwaarden te hebben kennisgenomen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.
I. Definities

Definitie van de volgende termen die in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt:
•

'Bank/BNP Paribas Fortis': BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel,
Warandeberg 3, RPR Brussel, btw BE 0403.199.702, FSMA-nummer 25879A, handelend in eigen naam en, in
voorkomend geval, in naam en voor rekening van andere entiteiten die al dan niet deel uitmaken van de groep
BNP Paribas en waarvoor ze als tussenpersoon optreedt.

•

'Bestuurder': directeur van de Vennootschap in oprichting.

•

'CompanyMakers/Dienst': dienst voor administratieve ondersteuning bij het oprichten van een besloten vennootschap in
België, aangeboden door BNP Paribas Fortis op verzoek van de Gebruiker.

•

'Formule': verschillende voorgestelde formules voor de inschrijving op de Dienst.

•

'Gebruiker': natuurlijke persoon, Aandeelhouder van de Vennootschap in oprichting of gevolmachtigde van de
Aandeelhouder(s) van de Vennootschap in oprichting om in te schrijven voor de Dienst, handelingen te stellen en
verbintenissen aan te gaan zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden.

•

‘Klant': vennootschap opgericht via de Dienst.

•

‘Medewerker van de Ondernemersbank: medewerker van BNP Paribas Fortis die een ontmoeting heeft met de
Overeengekomen Persoon, door de Gebruiker aangewezen om de vereiste originele documenten voor de oprichting van
de Vennootschap te verzamelen.

•

'Oprichter/Aandeelhouder': persoon die deelneemt aan de oprichting van de Vennootschap overeenkomstig het Wetboek
van Vennootschappen.

•

'Overeengekomen Persoon': persoon die door de Gebruiker wordt aangewezen uit de Aandeelhouders en Bestuurders
van de Vennootschap, die geldig gemachtigd is om de Vennootschap te verbinden en aan wie de Medewerker van de
Ondernemersbank een bezoek brengt.

•

'Vennootschap/Vennootschap in oprichting': besloten vennootschap (bv) die nog geen rechtspersoonlijkheid heeft en die
via de Dienst wordt opgericht.

II. Toegangsvoorwaarden van de dienst CompanyMakers

De toegang tot de Dienst is toegestaan met naleving van de volgende cumulatieve voorwaarden:
-

De Vennootschap wordt opgericht door één of meer personen die een inbreng doen.

-

De inbreng gebeurt volledig in geld.

-

De Oprichters zijn natuurlijke personen van minstens achttien jaar:

-



die uitsluitend voor professionele doeleinden handelen;



die in België gedomicilieerd zijn en verblijven;



die een bv willen oprichten waarvan de zetel zich in België bevindt en die vanuit België wordt geleid.

De Oprichters leggen een financieel plan voor dat alle wettelijk vereiste elementen omvat.

Op de inschrijving voor de Dienst zijn de volgende beperkingen van toepassing:
-

De Vennootschap in oprichting/de Klant mag geen activiteiten opzetten met Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië en
de Krim.

-

De Vennootschap in oprichting/de Klant mag geen activiteiten uitoefenen die de reputatie van de Bank kunnen aantasten.
Bijvoorbeeld:

-



illegale drugshandel



productie van illegale stoffen



schermvennootschappen



slavernij en mensenhandel



gokindustrie zonder licentie



vervaardiging van cokesovenproducten



vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten



vervaardiging van tabaksproducten



vervaardiging van stikstofverbindingen en meststoffen



vervaardiging van kruit en springstoffen



bewerking van splijt- en kweekstoffen



verrijking van uranium



opwerking van verbruikte brandstof



bouw van ruimtevaartuigen



bouw van militaire gevechtsvoertuigen



vervaardiging van wapens en munitie.

De Dienst mag niet worden ingezet voor de overname van vennootschappen.

III. Beschrijving van de Dienst

a. Algemeenheden

CompanyMakers is een dienst voor administratieve ondersteuning bij het oprichten van een besloten vennootschap in
België, waarbij de Bank binnen de overeengekomen termijn in naam en voor rekening van de Gebruiker de volgende
administratieve formaliteiten regelt:
-

opening van de bijzondere rekening van de bv, onder voorbehoud van het acceptatiebeleid van de Bank;

-

verzending van de vereiste documenten voor de opstelling van de oprichtingsakte van de Vennootschap aan de door de
Gebruiker gekozen notaris;

-

opening van een professionele rekening of professioneel Pack bij BNP Paribas Fortis (Essential Pro of Flex Pro);

-

alleen op verzoek van de Gebruiker: inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en
activering van het btw-nummer via Securex.

b. Online inschrijving voor de Dienst

Om voor de Dienst in te schrijven, gaat de Gebruiker naar de webpagina www.bnpparibasfortis.be/companymakers en klikt
hij op de knop 'Creëer uw bv'.
Hij kan de aanvraag indienen in het Nederlands of het Frans.
De Gebruiker wordt dan naar een online formulier geleid, dat uit vijf stappen bestaat, zoals hierna beschreven:
1)

Inlichtingen over de Gebruiker

2)

Inlichtingen over de Vennootschap in oprichting en haar activiteitsdomeinen

3)

Inlichtingen over de Aandeelhouders en Bestuurders

4)

Inlichtingen over het aanvangsvermogen en effecten van de Vennootschap in oprichting

5)

Afronding van de aanvraag (keuze van de Formule, planning van de ontmoeting met de Medewerker van de
Ondernemersbank, interesse voor een eventuele equipering van de professionele rekening van de Vennootschap).

Na elke stap moet de Gebruiker op de knop 'Volgende' klikken om naar de volgende stap te kunnen.

Als blijkt dat de toegangsvoorwaarden van de Dienst niet vervuld zijn, wordt de aanvraag van de Gebruiker geblokkeerd en
krijgt hij geen toegang tot het volgende scherm.

Nadat de Gebruiker de gevraagde inlichtingen in de vijf stappen heeft ingevuld, krijgt hij een samenvatting van alle verstrekte
gegevens. Als alle informatie correct is, klikt de Gebruiker op 'Volgende'. Staat er een fout in, dan kan de Gebruiker naar de
verstrekte informatie terugkeren en deze wijzigen door op 'Vorige' te klikken.

De persoonlijke gegevens in punt 1) kunnen daarentegen niet meer worden gewijzigd zodra de Gebruiker zich bij stap 2)
bevindt.

De Gebruiker kan na elke stap zijn aanvraag altijd onderbreken en er later naar terugkeren zonder dat de reeds ingetoetste
gegevens verloren gaan. Hij klikt daarvoor op 'opslaan' onder in het overzichtsscherm.
Als de Gebruiker het formulier tijdens de aanvraag verlaat, ontvangt hij een e-mail met een link waarmee hij zijn aanvraag kan
hervatten waar hij ze heeft onderbroken. Die e-mail zal naar het adres worden gestuurd dat in de stap 'Persoonlijke gegevens'
van het formulier werd vermeld.

Nadat de Gebruiker de vragenlijst heeft ingevuld, wordt hij uitgenodigd om deze Algemene Voorwaarden en de Algemene
Bankvoorwaarden te aanvaarden. De inschrijvingsaanvraag wordt naar BNP Paribas Fortis doorgestuurd zodra de Gebruiker
op de knop 'Indienen' klikt.

BNP Paribas Fortis bevestigt de inschrijvingsaanvraag door de Gebruiker een samenvattende mail te sturen met daarin alle
informatie die hij heeft verstrekt.
c. Bezoek van de Medewerker van de Ondernemersbank

De Medewerker van de Ondernemersbank brengt een bezoek aan de Overeengekomen Persoon die door de Gebruiker werd
aangewezen volgens de bepalingen in het formulier.
Bij het bezoek van de Medewerker van de Ondernemersbank moeten hem de volgende documenten worden
overhandigd:
-

een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de Gebruiker;

-

een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de Bestuurder(s);

-

een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de Aandeelhouder(s);

-

een compleet financieel plan, gedagtekend en ondertekend door de Aandeelhouder(s) van de Vennootschap in oprichting;

-

indien van toepassing: de vergunning voor de uitvoering van de activiteiten van de Vennootschap in oprichting;

-

een bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer van de Bestuurder(s) (alleen voor Brussel en Wallonië).

De Gebruiker kan die documenten ook mailen naar companymakers@bnpparibasfortis.com vóór het bezoek van de
Medewerker van de Ondernemersbank. Van het compleet financieel plan, gedagtekend en ondertekend door de
Aandeelhouder(s) van de Vennootschap in oprichting, moet het origineel aan de Medewerker van de Ondernemersbank
worden overhandigd.

Als de Gebruiker in het formulier interesse toonde voor bepaalde professionele producten die BNP Paribas Fortis voorstelt, dan
geeft de Medewerker van de Ondernemersbank de Overeengekomen Persoon de gevraagd informatie tijdens zijn bezoek.
d. Oprichting van de Vennootschap via de notaris

Zodra de Bank in het bezit is van de nodige documenten, laat zij de Gebruiker weten dat zijn aanvraag werd aanvaard en stuurt
ze de documenten door naar de door de Gebruiker gekozen notaris zodat hij een ontwerp van oprichtingsakte van de
Vennootschap opstelt. De notaris neemt daarvoor rechtstreeks contact op met de Gebruiker voor het vervullen van alle vereiste
formaliteiten waarvoor hij als enige verantwoordelijk blijft. Zodra de Vennootschap is opgericht, bezorgt de notaris de Bank een
afschrift van de oprichtingsakte van de Vennootschap.
e. Opening van de rekening van de Vennootschap in oprichting

Na het bezoek van de Medewerker van de Ondernemersbank opent de Bank in haar boeken een bijzondere rekening op naam
van de Vennootschap in oprichting. De Gebruiker wordt daarvan op de hoogte gebracht per e-mail en de Aandeelhouders
verbinden zich ertoe op die rekening het aanvangsvermogen voor de oprichting van de Vennootschap te storten. Na het
verlijden van de notariële oprichtingsakte van de vennootschap bij de notaris wordt de bijzondere rekening gesloten en wordt
het geld overgemaakt naar de professionele rekening van de vennootschap bij de Bank.

f. Betaling van de prijs van de Dienst volgens de gekozen Formule

De prijs van de gekozen Formule wordt vereffend via de professionele rekening van de opgerichte Vennootschap. De som
wordt gedebiteerd zodra de Vennootschap is opgericht.
IV. Duur van het contract

Het contract vangt aan zodra de Bank bevestigt de aanvraag van de Gebruiker te aanvaarden en eindigt van rechtswege zodra
de Vennootschap is opgericht.
V. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Gebruiker en de Vennootschap

De Gebruiker is verplicht om in het kader van zijn aanvraag correcte informatie te geven.

De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor alle informatie en content die hij uploadt of verstrekt in het kader van de Dienst.
De Bank moet niet nakijken of de door de Gebruiker verstrekte informatie juist is. De Gebruiker die content of informatie
uploadt die schadelijk is voor anderen en tot een klacht tegen de Bank leidt, zal de Bank in elke gerechtelijke procedure
verdedigen, vrijwaren en vergoeden.

Als de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden niet naleeft in het kader van zijn gebruik van de Dienst, is hij aansprakelijk voor
de schade die eruit voortvloeit.
VI. Verplichtingen en aansprakelijkheid van BNP Paribas Fortis

De Bank heeft het recht de prijs van de Formule af te houden van de professionele rekening van de Vennootschap zodra ze is
opgericht.

BNP Paribas Fortis handelt als dienst voor administratieve ondersteuning bij het oprichten van een bv. In die hoedanigheid
heeft zij als belangrijkste verplichting om de nodige informatie door te sturen naar de instrumenterende notaris en eventueel
naar haar andere partners (Securex) die onder hun uitsluitende verantwoordelijkheid de nodige formaliteiten binnen hun
bevoegdheidsgebied moeten vervullen met het oog op de oprichting van de Vennootschap. De Gebruiker erkent daarbij dat de
Bank niet aansprakelijk is voor handelingen en/of het verzuim van die interveniënten.

Het contract eindigt zodra de Vennootschap is opgericht. Dat de Vennootschap is opgericht, neemt niet weg dat andere acties
kunnen vereist zijn voor de uitoefening van de activiteit van de Vennootschap. Dergelijke acties vinden plaats op initiatief en
onder de uitsluitende aansprakelijkheid van de Gebruiker, de opgerichte Vennootschap en/of haar organen.

De Bank is alleen aansprakelijk voor haar eigen bedrog of zware fout, met uitsluiting van elke andere aansprakelijkheid. De
Bank is in elk geval niet aansprakelijk voor alle onrechtstreekse schade als gevolg van haar eigen bedrog of zware fout,
inclusief gevolg-, financiële of commerciële schade, winstderving of inkomstenverlies, gemiste opportuniteiten, verlies van
besparingen, reputatieschade en/of gerechtelijke procedures tegen de Vennootschap.
VII. Tarifering van de dienst CompanyMakers

Er worden drie verschillende Formules van de Dienst voorgesteld, waarin de volgende prestaties zijn opgenomen:
-

Formule Basic (300 euro exclusief btw): verzending naar de notaris van de vereiste documenten voor de opstelling van
de oprichtingsakte, opening van een bijzondere rekening en opening van een professionele rekening of Pack bij BNP
Paribas Fortis;

-

Formule All-in (400 euro exclusief btw): verzending naar de notaris van de vereiste documenten voor de opstelling van
de oprichtingsakte, opening van een bijzondere rekening, activering van het btw-nummer via Securex, inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen via Securex en opening van een professionele rekening of Pack bij BNP Paribas
Fortis.

De Gebruiker kiest de Formule die hij wenst bij zijn inschrijving voor de Dienst.
VIII. Overmacht

Met overmacht bedoelen we een tijdelijk of definitief beletsel dat de Gebruiker of de Bank verhindert zijn/haar verplichtingen na
te komen. Dat beletsel dient evenwel het gevolg te zijn van feiten en omstandigheden die hem bij de inschrijving voor de Dienst
niet bekend waren of niet konden bekend zijn, onvoorzien, onvoorzienbaar, onvermijdbaar waren en die al zijn prestaties
onuitvoerbaar maken, zelfs met het inzetten van duurdere middelen.

De partij die een geval van overmacht inroept, moet onmiddellijk en uiterlijk binnen drie werkdagen de aard en de begin- en
einddatum ervan aan de andere partij meedelen. In dat geval moet de partij die een geval van overmacht inroept, alles in het
werk stellen om de nadelige gevolgen voor de andere partij zo veel mogelijk te beperken.

In geval van overmacht zullen de verplichtingen van iedere partij worden opgeschort zolang het geval van overmacht duurt.

Als het geval van overmacht vijftien opeenvolgende dagen voortduurt of als vanaf het begin te verwachten valt dat die periode
zal worden overschreden, mag de andere partij van rechtswege, zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke
ingang, het contract beëindigen zonder enige vergoeding te zijn verschuldigd.
IX. Bezwaarschriften en klachten

De Gebruiker kan administratieve ondersteuning krijgen door te bellen naar het nummer 02 433 42 03 tussen 9 en 17 uur of
door een mail te sturen naar companymakers@bnpparibasfortis.com.

Klachten kunnen aan de Bank worden bezorgd via het kantoor van de Gebruiker of via de klantendienst, of door gebruik te
maken van het klachtenformulier dat beschikbaar is in Easy Banking Web of op de website van de Bank.

Voldoet de voorgestelde oplossing niet, dan kan de klant een schriftelijke klacht indienen bij de dienst Klachtenmanagement
van de Bank via gewone post op het volgende adres:
Klachtenmanagement
Warandeberg 3
1000 Brussel
Fax: + 32 2 228 72 00
Persoonsgegevens
De bank verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV, beschikbaar op
https://www.bnpparibasfortis.com/nl/footer-pages/bescherming-van-de-persoonlijke-levenssfeer en in alle kantoren.

In het kader van de Dienst worden de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens doorgegeven aan de notaris en aan
Securex, die allebei, ieder afzonderlijk, als verantwoordelijke voor de verwerking handelen met het oog op de uitvoering van de
Dienst.
X. Intellectuele eigendom

De Dienst die BNP Paribas Fortis aanbiedt, en meer bepaald de teksten, illustraties, lay-out en de dienst zelf, zijn beschermd
door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan of waarop BNP Paribas Fortis, de verbonden vennootschappen, en
met name de vennootschappen van de groep BNP of derden aanspraak kunnen maken, met uitzondering van de door de
Gebruiker geüploade content.

De gebruiker geniet een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om deze Dienst te gebruiken. Dat gebruik staat gelijk met
een normaal gebruik van de intellectuele eigendom van de Bank. Er worden echter geen eigendomsrechten of andere
intellectuele rechten aan de Gebruiker overgedragen.
XI. Autonomie en wijzigingen

Indien zekere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als onafdwingbaar worden beschouwd, zullen de resterende
bepalingen ongeschonden zijn en zal (zullen) de onafdwingbare bepaling(en) worden vervangen door de afdwingbare bepaling
die het dichtst aansluit bij de onafdwingbaar geachte bepaling.

De Bank heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.
XII. Overdracht

De Gebruiker mag zijn rechten en verplichtingen uit de Dienst niet overdragen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke
goedkeuring van de Bank.
XIII. Inschakeling van derden: onderaanneming en partnerships

De Bank behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van de Dienst een beroep te doen op partners naar keuze. De Bank
heeft ook het recht om een onderaannemer naar keuze in te schakelen om te voldoen aan haar verplichtingen krachtens deze

Algemene Voorwaarden, en dat zonder dat ze de Gebruiker op voorhand toestemming moet vragen of op de hoogte moet
brengen. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming, zelfs voortvloeiend uit een zware fout,
verzuim of fraude in de diensten van derden die deel uitmaken van de Dienst maar aan de controle van de Bank ontsnappen.
XIV. Algemeenheden
Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen partijen betreffende het voorwerp ervan en krijgen
voorrang op alle contracten, aanbiedingen, voorstellen of briefwisseling die mondeling of schriftelijk tussen de Bank en de
Gebruiker worden uitgewisseld. En in voorkomend geval ook op de eigen algemene voorwaarden van de Gebruiker.

