Gedragscode BAN Vlaanderen
Leden van BAN Vlaanderen voldoen aan de volgende regels bestaande uit de BAN Vlaanderen
Gedragscode voor Business Angels.

Best practice
Business angels:
• zullen hun uiterste best doen om kapitaalzoekende bedrijven te ondersteunen door hun kapitaal en
tijd, deskundigheid en vaardigheden te investeren en door het delen van hun ervaringen in het
voordeel van de onderneming.
• bevorderen en houden ethische gedragsnormen in stand en zullen zaken doen op een eerlijke en
oprechte manier in al hun betrekkingen.
• ontwikkelen hun activiteiten op een professionele manier en zullen niet geassocieerd worden met
onrechtmatige of illegale praktijken of partijen die de reputatie van BAN Vlaanderen kunnen schaden.
• zoeken naar eerlijke afweging van de belangen van alle partijen en vermijden elke vorm van
oneerlijke concurrentie.
• vermijden gebruik van vermogen van twijfelachtige oorsprong en zullen de BAN Vlaanderenvertegenwoordiger direct op de hoogte brengen van mogelijk illegale of oneerlijke handelingen van
andere personen die deelnemen aan BAN Vlaanderen-activiteiten.
Business angels laten zich normaal niet vergoeden voor hun geleverde steun aan de bedrijven en
halen hun rendement uit de financiële investering.
Bij wijze van uitzondering kan er tussen de investerende business angel en de onderneming een
akkoord ontstaan over het leveren van betalende diensten, maar de business angel zal waken over
volgende principes:
- eerder symbolisch vergoed (totale vergoeding substantieel lager dan het geïnvesteerde bedrag),
- duurtijd beperkt,
- kwaliteit van de geleverde diensten hoog,
- transparantie over aard en prijs.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie die aan de investeerders verstrekt wordt door of via BAN Vlaanderen in het proces van
het onderzoeken van zakelijke kansen, moet vertrouwelijk worden behandeld en mag niet
bekendgemaakt worden aan andere partijen zonder schriftelijke toestemming van de deelneming. De
vertrouwelijkheid van informatie is beperkt tot informatie die niet bekend was in het publieke domein
op het moment van de openbaarmaking. Er is geen tijdslimiet op de vertrouwelijkheid van informatie
en deze zal dus duren tot na het einde van BAN Vlaanderen-lidmaatschap.

Informatie
De investeerders moeten op aanvraag van de ondernemer alle schriftelijke informatie of andere
materialen terug bezorgen aan de betrokken ondernemer en de investeerders zullen die informatie
uitsluitend gebruiken voor het doel van de evaluatie van het investeringsvoorstel en niet exploiteren of
anderszins toepassen op geen enkele manier.
BAN Vlaanderen draagt noch de verantwoordelijkheid voor de informatie die wordt geleverd als
onderdeel van investeringsvoorstellen, noch voor de betrouwbaarheid van deze informatie.

Slotbepaling
Investeerders erkennen dat een besluit om geld te investeren uit eigen beweging genomen wordt en
dat BAN Vlaanderen niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de eventuele gevolgen van deze
besluiten, ongeacht de rol van BAN Vlaanderen als tussenpersoon of adviseur in het proces dat leidt
tot een investering. Investeerders die fungeren als consultants of namens een consultancyorganisatie, zullen BAN Vlaanderen niet gebruiken voor de acquisitie van klanten.
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