!

REGLEMENT
STEUNVERLENING DOOR EN STEUNAANVRAAG
BIJ VZW HEART FOR HORECA
TITEL 1 – ALGEMEEN
1.

De actie zoals beschreven in dit reglement (hierna het “Reglement” genoemd)
wordt georganiseerd door VZW Heart for Horeca, een vereniging zonder winst
oogmerk naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem,
Henri Lebbestraat 3, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0745.541.109 (hierna “de “Organisator”
genoemd).

2.

Door deelname aan de actie (hetzij als steunverlener, hetzij als steunaanvrager),
verbindt elke deelnemer zich tot de onvoorwaardelijke en volledige
aanvaarding van het Reglement.

TITEL 2 – DE DOOR DE ORGANISATOR GEORGANISEERDE ACTIE
3.

Naar aanleiding van de opmars en uitbraak in 2020 van het coronavirus
COVID-19 in België werd de VZW Heart for Horeca opgericht.
De Organisator zet zich in voor startende ondernemers actief in het
horecawezen die te lijden hebben onder de van overheidswege genomen
maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus COVID-19 in
België, en dit door enerzijds middelen in te zamelen zoals beschreven onder
titel 3 van onderhavig Reglement en door anderzijds deze middelen aan te
wenden zoals beschreven onder titel 5 van onderhavig Reglement.

4.

De actie georganiseerd door de Organisator loopt tot en met 30 april 2020 –
dit betekent dat u (a) uiterlijk tot 30 april 2020, 23u59, geldelijke steun kunt
verlenen aan de Organisator zoals beschreven onder titel 3 van het Reglement,
en (b) u uiterlijk tot 30 april 2020, 23u59, een steunaanvraag kunt indienen
zoals beschreven onder titel 4 van het Reglement.

TITEL 3 – INZAKE DE DOOR DE ORGANISATOR ONTVANGEN GELDEN
5.

Indien u de door de Organisator georganiseerde actie wenst te steunen, kan u
dit door middel van overschrijving, binnen de termijn zoals vermeld in Titel 2
van het Reglement, op de bankrekening van de Organisator, met het volgend
nummer:
IBAN-nummer:
BIC:
mededeling:

BE47 1030 6660 1480
NICA BE BB
Donatie Heart for Horeca VZW
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6.

De Organisator behoudt zich steeds het recht voor om de gelden die zij in het
kader van onderhavige actie heeft ontvangen, te besteden op een wijze die zij
het meest passend acht om haar doel te bereiken.

TITEL 4 – INZENDING VAN EEN STEUNAANVRAAG
7.

Om deel te nemen aan de actie zoals beschreven onder titel 2, dient de
steunaanvrager aan de volgende criteria te voldoen:
-

-

-

-

de steunaanvrager is op het moment van de steunaanvraag een
onderneming in de zin van het Wetboek Economisch Recht (hetzij als
natuurlijk persoon, hetzij als vennootschap);
de steunaanvrager is op datum van kandidaatstelling minimaal drie maand
en maximaal zesendertig maand actief in de horecasector – dit betekent
dat de steunaanvrager aantoonbaar actief is als hotel (NACE-Bel code
55.10), eetgelegenheid met volledige bediening (NACE-Bel code 56.101),
of drinkgelegenheid (NACE-Bel code 56.30);
de inrichting van de steunaanvrager werd voor een periode van minimum 1
maand gesloten als een direct en onvermijdelijk gevolg van een door de
overheid genomen maatregel in het kader van de bestrijding van de
uitbraak en de opmars van het coronavirus COVID-19 in België;
de steunaanvrager bevindt zich op datum van aanvraag niet in een staat
van onvermogen, faillissement of insolventie; en
de steunaanvrager dient maandelijks huurgelden te betalen
overeenkomstig een geschreven huurovereenkomst, dewelke op moment
van de aanvraag reeds 3 maand in werking dient te zijn getreden.

Afhaalzaken (eetgelegenheden met beperkte bediening) of ondernemingen
die zich op 1 maart 2020 reeds in een staat van onvermogen, faillissement of
insolventie bevinden, komen niet in aanmerking.
8.

De steunaanvraag dient, om geldig te zijn, minstens de elementen en stukken
te bevatten zoals vermeld in het aanvraagformulier waarvan kopie gevoegd als
Bijlage 1 aan het Reglement.
De betrokken aanvraag wordt slechts in aanmerking genomen als alle stukken
z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d i n é é n e m a i l w e rd e n g e s t u u rd a a n
info@heartforhoreca.be en deze door de Organisator werd ontvangen uiterlijk
op de datum en het uur zoals vermeld in titel 2. Onvolledige, onjuiste of niet
ondertekende steunaanvragen komen niet in aanmerking voor enige steun
door de Organisator. De Organisator behoudt zich evenwel steeds het recht
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voor een steunaanvrager om bijkomende stukken te verzoeken om de
betrokken steunaanvraag te beoordelen.
9.

De steunaanvrager kan slechts éénmaal (op rechtstreekse of onrechtstreekse
wijze) deelnemen aan de actie zoals beschreven in het Reglement. In geval de
steunaanvrager meerdere vestigingen heeft, zal de steun slechts kunnen
worden verleend aan één van de vestigingen van de steunaanvrager.

TITEL 5 – BESLISSING TOT HET VERLENEN VAN STEUN
10.

Iedere steunaanvraag zal individueel worden beoordeeld door een nader door
de Organisator samen te stellen panel van onafhankelijke leden, bestaande uit
(a) enerzijds het bestuur van de VZW en (b) anderzijds afgevaardigden van
maximaal 5 nader te selecteren ondernemingen. De Organisator zal nooit
gehouden zijn om de samenstelling van haar panel kenbaar te maken.

11.

De Organisator beoogt een éénmalige steunverlening ten belope van 50%
van één maand huur (excl. btw en met uitsluiting van eventuele door de
huurder te dragen kosten of lasten) die de steunaanvrager maandelijks
moet betalen voor de huur van zijn of haar horecazaak, en dit met een
maximumbedrag van 5 000 EUR per steunaanvrager In het geval de
betrokken steunaanvrager meerdere vestigingen heeft, zal de huurprijs van
slechts één vestiging in aanmerking worden genomen.
Het bedrag dat iedere steunaanvrager daadwerkelijk ontvangt, zal afhankelijk
zijn van de door de Organisator ingezamelde gelden en zal pro rata verdeeld
worden (na aftrek van de in het kader van deze actie door de Organisator
gemaakte kosten):
-

indien het totale bedrag van de door de Organisator ingezamelde gelden
gelijk of hoger is dan het totale bedrag van de gevraagde steun door de
steunaanvragers wiens steunaanvraag door de Organisator werd
goedgekeurd, rekening houdende met een maximumbedrag van 5 000
EUR per steunaanvrager:
o

o

zullen de betrokken steunaanvragers éénmalig een bedrag
ontvangen gelijk aan 50% van één maand huur (excl. btw en met
uitsluiting van eventuele door de huurder te dragen kosten of
lasten) die elke steunaanvrager maandelijks moet betalen voor de
huur van zijn of haar horecazaak, met een maximumbedrag van
5 000 EUR per steunaanvrager; en
zal, indien zou blijken dat alle door de Organisator goedgekeurde
steunaanvragers de gevraagde steun hebben ontvangen ten belope
van maximaal 5 000 EUR, het eventueel resterend saldo pro rata
worden verdeeld onder de door de Organisator goedgekeurde

3

!

steunaanvragers van wie de aangevraagde steun het
maximumbedrag van 5 000 EUR overschrijdt (met dien verstande
dat de verleende steun nooit meer kan bedragen dan 50% van één
maand huur die de steunaanvrager maandelijks moet betalen voor
de huur van zijn of haar horecazaak en dit met uitsluiting van
eventuele door de huurder te dragen kosten of lasten).
-

12.

indien het totale bedrag van de door de Organisator ingezamelde gelden
lager is dan het totale bedrag van de door de Organisator goedgekeurde
steunaanvragen, rekening houdende met een maximumbedrag van 5 000
EUR per steunaanvrager, zullen de gelden in functie van het totaal bedrag
van de ontvangen gelden en het bedrag van de gevraagde steun van elke
steunaanvraag pro rata verdeeld worden onder de steunaanvragers wiens
steunaanvraag door de Organisator werd goedgekeurd (rekening
houdende met het maximumbedrag van 5 000 EUR per steunaanvrager).

De Organisator streeft ernaar om iedere steunaanvrager uiterlijk op 1 juni 2020
per e-mail in kennis te stellen of de gevraagde steun door de Organisator werd
goedgekeurd en ten belope van welk bedrag, en het toegekende bedrag te
betalen binnen een termijn van 14 dagen na het versturen van voormelde
kennisgeving, door middel van overschrijving op het rekeningnummer zoals
aangeduid in het ingevulde aanvraagformulier.
De Organisator behoudt zich steeds het recht voor om de voormelde
termijnen te verlengen (bijvoorbeeld in het geval van een groot aantal
steunaanvragen).

13.

De beslissing van de Organisator om al dan niet steun te verlenen dient nooit
te worden gemotiveerd en is definitief, bindend en onherroepelijk, zonder enig
verhaal.

TITEL 6 – OVERIGE
14.

In geval van vermoeden van misbruik, misleiding of bedrog, behoudt de
Organisator zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer
zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties van de Organisator
uit te sluiten. De Organisator behoudt zich in die gevallen ook het recht voor
om van de deelnemer teruggave te vorderen van een eventueel reeds
betaalde som en vergoeding te eisen van de door de Organisator geleden
schade (incl. imagoschade).

15.

Het reglement of enige andere mededeling van de Organisator (hetzij via haar
website, hetzij op enige andere wijze) kan nooit enige verplichting scheppen in
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hoofde van enig persoon met betrekking tot het verlenen van enige steun. De
Organisator behoudt zich het absolute recht voor om de haar beschikbare
middelen aan te wenden in het kader van haar doel en voorwerp zoals statutair
bepaald.
16.

De Organisator respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website en
van de personen die haar persoonsgegevens meedelen. De informatie wordt
vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de
veiligheid van de gegevensopslag.
Door beroep te doen op onze diensten, door deel te nemen aan onze acties of
door gebruik te maken van onze website, stemt u in met de inzameling en
verwerking van uw persoonsgegevens conform de geldende
privacywetgeving.
De verantwoordelijke voor de verwerking is VZW Heart for Horeca, met adres
en contactgegevens zoals hoger vermeld. Wij gebruiken uw gegevens
uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek om informatie, voor de
verwerking van uw deelname aan onze acties, voor de goede werking van onze
website en voor rechtstreekse communicatie met u inzake onze werking,
evenementen, nieuwsberichten of publiciteit. De informatie en gegevens die
de Organisator in het kader van de actie zoals beschreven onder titel 2 van het
Reglement heeft verzameld, zullen niet langer worden bijgehouden dan
uiterlijk 3 maand na de afloop van de onder titel 2 van het Reglement
beschreven actie.
Uw gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden worden
meegedeeld. U hebt het recht om de informatie die op u betrekking heeft op
te vragen. Eventueel kan de informatie, op uw verzoek, gecorrigeerd of
ingetrokken worden. Indien u niet wenst dat wij u contacteren in het kader van
direct marketing, kan u dit kosteloos laten weten en zal hiermee rekening
worden gehouden. Uw gegevens worden niet doorgegeven ten voordele van
derden. Voor meer informatie over ons privacy beleid: op het adres van de
Organisator te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 3 en per e-mail
info@heartforhoreca.be.

17.

De Organisator behoudt zich steeds het recht voor, zonder dat dit aanleiding
kan geven van enige aansprakelijkheid in hoofde van de Organisator, om de in
dit Reglement beschreven actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in
te korten of in te trekken naargelang, naar de absolute discretie van de
Organisator, de omstandigheden dit vereisen.
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De Organisator kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld
worden.
Druk-, spel- zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond
voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator.
18.

De Organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
het Reglement door het op haar website aan te passen, waarna deze nieuwe
bepalingen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. De Organisator kan niet
aansprakelijk gesteld worden indien haar actie, ten gevolge van overmacht,
imprevisie, hinder of anderszins, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief
geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast te
worden, ongeacht de reden voor zulke aanpassing of intrekking.

19.

Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties door de Organisator inzake
onderhavige actie (zoals beschreven op haar website), worden onherroepelijk
geacht deel uit te maken van het Reglement.

20.

De Organisator maakt, bij het ontvangen van steun (zoals bedoeld onder titel 3
van het Reglement) en bij de beoordeling van een steunaanvraag (zoals
bedoeld onder titel 5 van het Reglement) geen onderscheid op grond van
geslacht, leeftijd, nationale of etnische afstamming, geloof of
levensbeschouwing, seksuele geaardheid, handicap of enige andere vorm van
discriminatie.

21.

De leden en de bestuursleden van de Organisator zijn niet persoonlijk
verbonden door de verbintenissen van de vereniging. Door deel te nemen aan
de actie, als steunverlener of als steunaanvrager, verleent u hen een volledig
ontslag van elke mogelijke contractuele of buitencontractuele
aansprakelijkheid, ook voor zware fouten, met uitzondering van opzet of
fraude.

22.

De actie staat onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Alle klachten
aangaande de actie kunnen enkel geldig gericht worden aan de
gerechtsdeurwaarder, en dit uiterlijk binnen de 5 (vijf) dagen na kennisname
van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht, met gedetailleerde beschrijving
van de feiten die aanleiding geven tot de klacht, met toevoeging van de
bewijzen van deze feiten en met gedetailleerde motivering van de redenen van
de klacht, dit alles elk afzonderlijk op straffe van onontvankelijkheid van de
klacht.
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23.

Eventuele geschillen worden enkel door het Belgisch recht beheerst, met
uitsluiting van het internationaal privaatrecht, en behoren tot de uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent,
afdeling Gent.
VOOR KENNISNAME EN AKKOORD:

_______________________________________
Naam:
Hoedanigheid:

Bijlagen:

Bijlage 1:

blanco aanvraagformulier.
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