DINNERGIFT’ S ALGEMENE VOORWAARDEN
DinnerGift (Hierna "DinnerGift", “wij”, “we”, "ons" of "onze" genoemd) is een online sociaal
platform beschikbaar via https://www.dinner-gift.com, dat een community marktplaats aanbiedt
voor Restaurants en Consumenten om de aankoop van cadeaubonnen te faciliteren. Elke
Dinnergift Gebruiker, ongeacht Restaurants of Consument (“Gebruiker”, “u” of “uw”), wordt
uitgenodigd om DinnerGift te gebruiken en ervan te genieten in overeenstemming met de
voorwaarden hieronder.

1. Aanvaarding van de Voorwaarden
DOOR DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE (OF ENIG GEDEELTE ERVAN)
GEEFT U AAN DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN INCLUSIEF DE PRIVACY & COOKIE
POLICY (GEZAMENLIJK DE “VOORWAARDEN”) GELEZEN TE HEBBEN EN TE BEGRIJPEN, EN
VERKLAART U HIERMEE UITDRUKKELIJK AKKOORD TE GAAN AAN DEZE GEBONDEN TE ZIJN
EN ZICH TE HOUDEN AAN ALLE TOEPASSELIJKE WETTEN EN VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE
UW GEDRAG OP DINNERGIFT. MOCHT U NIET AKKOORD GAAN MET DEZE VOORWAARDEN,
GELIEVE U NIET AAN TE MELDEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DINNERGIFT.
HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM EN HET BESTELLEN EN AANBIEDEN VAN RESTAURANT
CADEAUBONNEN IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER. DINNERGIFT KAN
NIET

VERANTWOORDELIJK

WORDEN

GESTELD

EN

DRAAGT

GEEN

ENKELE

AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT HET GEDRAG VAN GEBRUIKERS, DE CADEAUBON
EN HET BEREIDE / GELEVERDE VOEDSEL IN RUIL VOOR DE CADEAUBON EN DINNERGIFT
VERWERPT EXPLICIET ALLE AANSPRAKELIJKHEID, VOOR ZOVER DIT WETTELIJK MOGELIJK IS
IN DIT VERBAND.
WANNEER EEN RESTAURANT CADEAUBONNEN VERKOOPT VIA HET DINNERGIFT PLATFORM,
IS DINNERGIFT NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET RESTAURANT INDIEN DEZE SCHADECLAIMS
ONTVANGT VAN CONSUMENTEN DIE ZIJN CADEAUBONNEN BESTELDEN.
DOOR DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DINNERGIFT, ERKENT U DAT DE
VOORWAARDEN EEN BINDEND EN AFDWINGBAAR JURIDISCH CONTRACT VORMEN TUSSEN
DINNERGIFT EN DE PERSOON DIE DE VERBINDING MAAKT MET EN GEBRUIKT MAAKT VAN
DINNERGIFT.
ALS U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT OF HIERMEE INSTEMT NAMENS EEN BEDRIJF OF
EEN ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT, GARANDEERT U DAT U BEVOEGD BENT OM DIE

VENNOOTSCHAP OF ANDERE RECHTSPERSOON TE BINDEN AAN DEZE VOORWAARDEN EN, IN
DIT GEVAL, ZAL “GEBRUIKER”, “U” OF “UW” VAN TOEPASSING ZIJN OF VERWIJZEN NAAR DAT
BEDRIJF OF EEN ANDERE RECHTSPERSOON.

Kernbegrippen
Account omvat alle informatie en inhoud die een geregistreerde Gebruiker heeft verstrekt op het
Platform. Deze bevat persoonlijke informatie, historieken, favorieten, beoordelingen,
aanbevelingen, foto's enzovoort.
Consument is elke Gebruiker die restaurant cadeaubonnen aankoopt of de intentie heeft om dit
te doen via het Platform.
Dienst betekent de dienstverlening door DinnerGift via het Platform waardoor Restaurants en
Consumenten restaurant cadeaubonnen kunnen aanbieden en aankopen.
DinnerGift is de applicatie dat de aankoop van cadeaubonnen, aangeboden door Restaurants
aan de Consument, faciliteert.
Fire IT VOF is the bedrijf dat DinnerGift bezit en beheert.
Gebruiker is elke Restaurant, Consument, of andere Gebruiker, die zich heeft aangemeld voor een
Account op het Platform en/of gebruik maakt van de Dienst.
Platform (met inbegrip van DinnerGift's "Site" en "Dienst") is een online platform gebruikt door
Restaurants en Consumenten om restaurant cadeaubonnen aan te bieden en te kopen. Het is
eigendom van en wordt beheerd door Fire IT en haar verbonden vennootschappen.
Restaurant is elke Gebruiker die cadeaubonnen aanbiedt op het Platform.
Servicekost is de vergoeding die DinnerGift aanrekent aan het Restaurant.
Site betekent de website van DinnerGift beschikbaar via www.dinner-gift.com;
User Generated Content zijn alle aanbevelingen, opmerkingen, literaire werken, teksten,
afbeeldingen, video's, fotos en andere materialen dat het platform de gebruiker toelaat up te
loaden, te plaatsen, te publiceren en beschikbaar te maken via het platform, inclusief zonder
beperking van gebruiker’s publicaties op hun profiel of restaurant pagina.
Verwerkingskost is de vergoeding die DinnerGift aangerekend aan de Consument.
Voorwaarden zijn DinnerGift's Algemene Voorwaarden, de Privacy Policy en Cookie Policy.

2. DinnerGift information


DinnerGift is eigendom van en wordt beheerd door Fire IT VOF
Fire IT VOF
Waversesteenweg 136, 2500 Lier, Belgium
Ondernemingsnummer: 0822.374.809
BTW nummer: BE0822.374.809
Fire IT's office: Waversesteenweg 136, 2500 Lier, Belgium
hello@dinnergift.com of support@dinnergift.com

3. Scope
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten die DinnerGift levert via het
Platform. DinnerGift fungeert enkel als facilitator tussen Restaurants en Consumenten en
is dus geen partij bij enige overeenkomst met betrekking tot de aankoop van restaurant
cadeaubonnen. Alle overeenkomsten aangaande het bestellen van cadeaubonnen
worden rechtstreeks tussen de Restaurant en de Consument afgesloten.
2. DinnerGift zal op geen enkele wijze worden geacht op te treden als voedselleverancier,
eigenaar of exploitant van een horeca inrichting van welke aard ook.
3. DinnerGift mag de omvang van haar activiteiten uitbreiden, zonder voorafgaande
kennisgeving.

4. Platform
1. Gebruik van het Platform is alleen toegestaan voor personen van 18 jaar of ouder en/of
met de juridische bekwaamheid een contract te sluiten.
2. Door de toegang tot of het gebruik van het Platform, op alle mogelijke manieren, geeft u
aan dat u de Voorwaarden van DinnerGift hebt gelezen en dat u ze begrijpt en ermee
akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, heeft u geen recht op
toegang tot of gebruik van het Platform.
3. Om het Platform te kunnen gebruiken moet u een Account aanmaken en op uw profiel
juiste gegevens over uzelf invullen, zoals uw echte identiteit (voor- en achternaam,
geboortedatum, geslacht) en uw actieve contactgegevens (e-mail adres en
telefoonnummer). Als de informatie die u aan ons verstrekt niet juist en waar is, kunnen
we de kwaliteit van onze Diensten niet garanderen. U aanvaardt dat de informatie die u
vrijwillig verstrekt, kan en zal worden gebruikt in overeenstemming met onze Privacy
Policy.
4. Voor zover het Platform het toestaat, kunt u de informatie in uw Account op elk gewenst
moment bijwerken. Wil u stoppen met het gebruik van het Platform en uw Account
verwijderen van het Platform, dan kunt u contact met ons opnemen via
support@dinnergift.com. Wij zullen uw Account en uw persoonlijke informatie van het
Platform verwijderen binnen een redelijke termijn en in overeenstemming met onze
Voorwaarden.
5. Als u de Voorwaarden, andere DinnerGift regels of enige toepasselijke wet overtreedt, kan
DinnerGift op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder
aansprakelijkheid jegens u, uw account opschorten of verwijderen.
6. Hoewel DinnerGift haar uiterste best zal doen, kan DinnerGift niet garanderen dat het
Platform continu zal werken zonder enige onderbreking of dat het foutloos zal draaien op
elk apparaat dat wordt gebruikt om toegang tot het Platform te krijgen.
7. DinnerGift mag, op elk moment, correcties aanbrengen, aanpassingen doen, wijzigingen
doorvoeren, verbeteringen aanbrengen, en om het even welke andere veranderingen
aanbrengen in het Platform, alsook het toevoegen of stoppen met weergeven of het
verstrekken van enige inhoud of functie zonder kennisgeving aan haar Gebruikers. U gaat
ermee akkoord en erkent dat DinnerGift niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten of
storingen die zich kunnen voordoen in verband met het uitvoeren van dergelijke
wijzigingen.

5. Restaurant cadeaubonnen
1. Het aangesloten restaurant verbindt er zich toe de aangeboden cadeaubonnen te
aanvaarden van de consument en de consument te bedienen van de
dienst/menuformule/arrangement die gedetailleerd is op de restaurant cadeaubon of de
cadeaubon te aanvaarden als volledige of gedeeltelijke betaling. DinnerGift kan niet
aansprakelijk gesteld worden indien een Restaurant de cadeaubon niet aanvaardt maar
indien aangetoond, zal het contract onmiddellijk met het restaurant worden beëindigd.
2. Consumenten kunnen de restaurant cadeaubon gebruiken als volledige of gedeeltelijke
betaling voor goederen en diensten in het Restaurant.
3. Restaurant cadeaubonnen gekocht voor een dienst/menuformule/arrangement kunnen
worden ingewisseld voor de dienst/menuformule/arrangement die gedetailleerd is op de
restaurant cadeaubonnen. Extras die naast de dienst/menuformule/arrangement worden
besteld en discretionaire servicekosten/fooien zijn niet inbegrepen in de prijs van
cadeaubonnen.
4. Alle cadeaubonnen zijn geldig voor 12 maanden vanaf de datum van aankoop tenzij
expliciet anders vermeld op de restaurantpagina en cadeaubon en kunnen op de dag en
het uur van voorkeur worden gebruikt. Cadeaubonnen die niet binnen deze termijn
worden gebruikt, zijn niet meer geldig zonder recht op terugbetaling of inwisseling. Het is
niet mogelijk om het cadeaubon te verlengen na de gestelde geldigheidsduur.
5. Aangekochte restaurant cadeaubonnen zijn niet terugbetaalbaar in geld, noch
vervangbaar voor een nieuwe cadeaubon.
6. Restaurant cadeaubonnen zijn niet terugbetaalbaar in geld of vervangbaar voor een
nieuwe cadeaubon, indien verloren, vernietigd of gestolen.
7. DinnerGift kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de restaurant cadeaubon na
verzending al dan niet toevallig in handen van een derde valt.
8. DinnerGift is niet verantwoordelijk indien de Consument een foutief e-mailadres van de
begunstigde invoert.
9. Als het Restaurant niet kan voldoen aan zijn verplichtingen zoals vermeld op de
restaurtant cadeaubon als gevolg van faillissement, kan DinnerGift niet aansprakelijk
gesteld worden voor deze cadeaubonnen.
10. Restaurant cadeaubonnen moeten bij aankomst bij het betreffende restaurant worden
gepresenteerd en dienen bij boeking te worden vermeld.
11. Restaurant cadeaubonnen kunnen niet worden omgewisseld voor cadeaubonnen van
andere restaurants geregistreerd op het platform van DinnerGift.
12. Cadeaubonnen dienen in één keer te worden gebruikt. het eventuele resterende bedrag is
niet omruilbaar voor geld.
13. Ingeval van overmacht heeft DinnerGift het recht om de koop van de cadeaubon te
ontbinden dan wel de inruiling van de cadeaubon op te schorten, dit alles zonder betaling
van een schadevergoeding.
14. Ingeval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw
verrichte handelingen of een verdenking van één van voornoemde handelingen, heeft
DinnerGift het recht de koop van de restaurant cadeaubon te ontbinden dan wel de
inruiling van de cadeaubon op te schorten, zonder betaling van een schadevergoeding.
15. Ingeval dat het restaurant niet langer actief is op het platform, is het restaurant nog
steeds verplicht om de cadeaubonnen te aanvaarden die verkocht zijn toen het
restaurant nog actief was op het platform. DinnerGift kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor deze cadeaubonnen.

6. Prijzen en Kosten
1. De bestelprijs is de prijs die op het Platform wordt getoond aan de Consument, op de
winkelmand en/of betaalpagina en bestaat uit de prijs van de restaurant’s cadeaubon
(incl. toepasselijke belastingen), de Servicekost en de verwerkingskosten.
2. De prijs voor elke restaurant cadeaubon is de prijs per cadeaubon zoals gekozen door de
Consument plus de verwerkingskosten aangerekend aan de Consument. Het bedrag dat
zal worden overgemaakt naar de rekening van het restaurant is de prijs van de
cadeaubon, verminderd met de 5% Servicekost van DinnerGift (incl. 21% BTW). Dit bedrag
zal, nadat een bestelling en na betaling werden gedaan door de Consument, worden
overgemaakt naar de rekening van het restaurant. DinnerGift kan de vergoeding van de
Servicekost op elk gewenst moment aanpassen. Kennisgeving van deze aanpassing zal
worden gegeven in overeenstemming met Artikel 18.
3. De Verwerkingskost aangerekend aan de consument is afhankelijk van het totaal bedrag
van de bestelling (incl. 21% BTW). DinnerGift kan de prijs van de Verwerkingskost op elk
gewenst moment aanpassen. Kennisgeving van deze aanpassing zal worden gegeven in
overeenstemming met Artikel 18.
4. Het Restaurant is als enige verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke fiscale
wetgeving en het vaststellen en betalen van belastingen met betrekking tot de
cadeaubonnen die hij aanbiedt op het Platform (exclusief eventuele belastingen op de
Servicekosten), zoals vereist door de toepasselijke fiscale wetgeving in het land waar het
restaurant zich bevindt. Het Restaurant is daarom verplicht een "all-in" prijs van de
cadeaubon te geven die alle toepasselijke belastingen omvat inclusief BTW, toeslagen,
belastingen op de verkoop, belastingen op goederen en diensten, persoons- of
vennootschapsbelasting en andere soortgelijke directe en indirecte belastingen van
lokaal, provinciaal en/of nationaal niveau. Bij niet-naleving kan dit leiden tot een
stopzetting van de activiteiten van het Restaurant.

7. Betaling
1. Momenteel kunnen Consumenten op het Platform betalen met alle belangrijkste debit en
credit card van Consumenten in elk land zoals Visa, Mastercard, American Express, 3D
secure en Bancontact.
2. Consumenten die op het Platform bestellen, zijn verplicht de bestelprijs te betalen, zoals
aangegeven op de winkelmand en de betaalpagina. Consumenten gaan ermee akkoord
dat deze prijs in rekening wordt gebracht via hun kredietkaart of via een andere
betaalmethode. De verwerking van betalingen of mogelijke crediteringen als gevolg van
het gebruik van het Platform wordt beheerd door de bepalingen en voorwaarden van de
respectieve betalingsprovider of kredietkaartuitgever.
3. In het kader van het gebruik van het Platform, zal DinnerGift bepaalde transactie
gegevens bijhouden (die DinnerGift zal gebruiken overeenkomstig de Voorwaarden).
4. Door het aanbieden van cadeaubonnen op het Platform, geeft u DinnerGift het recht om
de prijs van de cadeaubon te innen van uw Consument en dit bedrag over te dragen aan
u. U stemt ermee in dat de betaling van de cadeaubon van een Consument door middel
van DinnerGift wordt beschouwd als een rechtstreekse betaling van de Consument naar
u, en dat u de cadeaubon zal aanvaarden zoals aangekondigd op de restaurantpagina.

5. DinnerGift zal het Restaurant op een maandelijkse periodieke basis uitbetalen voor de
cadeaubonnen die verkocht werden via het Platform. De Servicekost in rekening gebracht
door DinnerGift wordt automatisch ingehouden op de uitbetalingen.
6. DinnerGift kan gebruik maken van een vertraagde verwerking van 10 dagen van de
betaling om de betalingsveiligheid van de Gebruiker te waarborgen en om fraude tegen te
gaan.
7. Gebruikers gaan akkoord met elektronische facturatie door DinnerGift. Restaurants zullen
elektronische facturen ontvangen voor de cadeaubonnen die zij hebben verstrekt via het
Platform. De facturen zullen alle benodigde informatie bevatten die nodig is voor
boekhoudkundige en fiscale doeleinden
8. DinnerGift voorziet elektronisch factureren per transactie.
9. Door uw toegang tot of gebruik van DinnerGift, erkennen en gaan Restaurants akkoord
dat het systeem van Selfbilling van toepassing zal zijn op de dienst inzake het leveren
van cadeaubonnen door restaurants, die hiervoor vergoed worden door DinnerGift.
10. Consumenten verkrijgen elektronische facturen voor de transacties die zij via het
Platform betaald hebben. DinnerGift bezorgt deze facturen.

8. Annuleringen en terugbetalingen


1. Na ontvangst van de cadeaubon heeft de Consument herroepingsrecht indien:
Een Consument de cadeaubon annuleert uiterlijk 14 dagen uur na de aankoop door het
sturen van een email naar support@dinnergift.be. De Servicekosten aan DinnerGift
worden evenwel niet terugbetaald als vergoeding voor de administratieve kosten.
DinnerGift zal de door de Consument betaalde prijs terugbetalen, verminderd met de
Servicekosten, binnen een termijn van 21 dagen na de ontvangst van de annulering.
2. De Consument kan enkel een cadeaubon annuleren indien deze nog niet geïnd is.
3. DinnerGift behoudt zich het recht voor om een aangeboden cadeaubon op elk gewenst
moment te annuleren en de betalingen aan de Consumenten die bestelden volledig terug
te betalen.

9. Toegang tot diensten aangeboden door onze partner
Stripe
Stripe biedt diensten voor het uitgeven, gebruiken en beheer van e-geld. Deze diensten worden
aangeboden op de Website als betaalmiddel voor DinnerGift cadeaubonnen. Er is geen andere
betaalmethode beschikbaar op de website.
Als u een Consument of Restaurant wordt, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van
Stripe.
Het aanmaken van een Consument of Restaurant account omvat de aanmaak van een "Account"
zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van Stripe. De aankoop van een DinnerGift
cadeaubon vormt een "Transaction" zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van Stripe.
DinnerGift is niet verantwoordelijk voor problemen met de uitvoering van de betaling door de
Consument.

10. Gebruikersgedrag
1. Gebruikers zijn verplicht om:
o toepasselijke lokale, provinciale, nationale en/of internationale wetten en regelgeving
met betrekking tot hun activiteiten op het Platform na te leven, in het bijzonder
toepasselijke fiscale regelgeving en voedselveiligheidsregels;
o strikt de gebruikelijke standaardnormen en voorschriften te volgen die betrekking
hebben op voedselveiligheid en hygiëne;
o zich netjes en respectvol te gedragen tegenover andere Gebruikers op het Platform en
tijdens de uitwisseling van restaurant cadeaubonnen;
o zich te onthouden van taalgebruik, in recensies die ze op het Platform zetten, dat als
ongepast, beledigend of kwetsend kan worden ervaren, of om producten of diensten in
een beoordeling aan te bieden.
2. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw User
Generated Content en de gevolgen van het plaatsen of publiceren van dergelijk materiaal
op het Platform op eender welke manier.
3. U gaat ermee akkoord dat u geen User Generated Content zal plaatsen of uploaden op
het Platform die: (i) inhoud bevat waarvan het onwettig is in het land waar u woont om
deze te bezitten, te posten of up te loaden, of (ii) die onwettig zou zijn voor DinnerGift om
te gebruiken of te bezitten in verband met het Platform.
4. U gaat ermee akkoord dat DinnerGift op elk moment User Generated Content die u op het
Platform geupload heeft, naar eigen goeddunken en met of zonder geldige reden kan
verwijderen.

11. Gebruiksbeperking van het Platform
1. U begrijpt en gaat ermee akkoord om de Voorwaarden na te leven en het Platform of alle
gerelateerde informatie voor niets anders te gebruiken dan waarvoor het ontworpen is.
Indien u dit niet doet, kan dit aanleiding geven tot de beëindiging van uw account op het
Platform en kan dit leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging. Dit betekent dat hetzij
uzelf, hetzij iemand namens u niet kan en mag:
o Handelen in strijd met de lokale, provinciale, nationale en internationale wetten en
regelgeving met betrekking tot uw activiteit op het Platform en tijdens het uitwisselen van
restaurant cadeaubonnen.
o Het Platform gebruiken om illegale, onrechtmatige of ongeoorloofde handelingen te
stellen of te bevorderen;
o Het Platform gebruiken om enige vorm van spam, ongevraagde commerciële of
niet-commerciële informatie te e-mailen of een ander soortgelijk gedrag;
o Zich inschrijven voor meer dan één Account, een Account namens iemand anders dan
uzelf registreren, toegang verschaffen tot uw Account aan iemand anders dan uzelf;
o Het Platform gebruiken voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden, anders dan
als Restaurant, zonder de uitdrukkelijke toestemming van DinnerGift;
o De privacyrechten en andere rechten van andere Gebruikers belemmeren of schenden,
of gegevens en informatie over andere Gebruikers verzamelen zonder hun uitdrukkelijke
toestemming, hetzij manueel of automatisch door het gebruik van een robot, spider,
crawler, een zoek- of retrieval applicatie, of gebruik maken van andere automatische
hulpmiddelen, processen of methodes om toegang te krijgen tot het Platform en het
opvragen, indexeren en/of dataminen van elke informatie;

o B
 elemmeren of verstoren van de activiteiten van het Platform, of de servers of

netwerken die het Platform hosten, of het negeren van wetten en regelgeving of
vereisten, procedures, beleidsregels of regelgeving van dergelijke servers of netwerken;
o Posten, publiceren of op andere wijze beschikbaar stellen via het Platform van elke
inhoud, tekst of informatie die beledigend, kwetsend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of
racistisch, seksueel, religieus, of anderszins aanstootgevend of beledigend is;
o Zich uitgeven voor een andere persoon of entiteit of valse informatie verstrekken op het
Platform, hetzij direct of indirect;
o Bedrieglijk of verkeerdelijk uw connectie met een persoon of entiteit vermelden,
uitdrukken of impliceren dat DinnerGift of een derde partij u vertegenwoordigt, uw
platform, uw bedrijf, of een verklaring die u maakt, of valse of onjuiste informatie over
DinnerGift verspreiden;
o Als Restaurant, valse of onjuiste informatie verstrekken met betrekking tot de
cadeaubonnen die u aanbiedt via DinnerGift aan Consumenten, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot enige verklaring die u maakt met betrekking tot uw cadeaubonnen, met
inbegrip van de hygiënische normen, allergieën en het voedsel dat u aanbiedt op
DinnerGift;
o Elke inhoud verzenden, verspreiden, weergeven of op een andere manier beschikbaar
maken via of in verband met het Platform, met inbegrip van User Generated Content, dat
de rechten van derden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en
privacyrechten kunnen schenden, of die onwettige inhoud kunnen bevatten;
o Elke actie ondernemen die, naar DinnerGift's eigen goeddunken, een onredelijke of
onevenredig grote last veroorzaakt of kan veroorzaken op de infrastructuur van het
Platform of die anderszins een negatieve invloed kan hebben op de ervaring van de
Gebruiker in verband met het Platform;
o Enig deel van het Platform kopiëren, wijzigen, aanpassen, ter beschikking stellen,
vertalen, reverse engineeren, decompileren of demonteren op om het even welke wijze;
o Een browser, kader, beperking of GUI rond het Platform, de Site en/of de Applicatie
creëren;
o Linken, met inbegrip van in-line linken, naar elementen op DinnerGift, zoals afbeeldingen
en video's, onafhankelijk van de webpagina's van DinnerGift waarop zij oorspronkelijk
verschijnen;
o Maatregelen omzeilen die DinnerGift kan gebruiken om de toegang tot het Platform te
voorkomen of te beperken.
2. DinnerGift behoudt zich het recht om ongepaste of illegale activiteiten te staken en te
melden aan de bevoegde autoriteiten en samen te werken met lokale, provinciale en
nationale overheden bij het onderzoeken van ongepaste of illegale activiteiten, ook als dit
het vrijgeven van persoonlijke informatie van gebruikers vereist.

12. Disclaimer
1. Het Platform is alleen bedoeld om het aanbod, bestellen en betalen van restaurant
cadeaubonnen te faciliteren. DinnerGift kan de juistheid van de informatie, die door de
gebruikers op het Platform geplaatst worden, of de kwaliteit of inhoud van het bereide of
aangeboden eten door het restaurant, niet garanderen of controleren.
2. Het gebruik van het Platform en het aanbieden en bestellen van de restaurant
cadeaubonnen is uitsluitend op eigen risico van de Gebruiker. DinnerGift kan niet

verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele aansprakelijkheid die direct of indirect
verband houdt met het gedrag van de Gebruiker, de cadeaubon of het verstrekte voedsel,
en het verwerpt uitdrukkelijk iedere vorm van aansprakelijkheid, voor zover dit wettelijk
toegestaan is, in dit verband.
3. Bij verkoop van restaurant cadeaubonnen op DinnerGift als restaurant, is DinnerGift niet
verantwoordelijk voor uw aansprakelijkheid in het geval dat u claims ontvangt van
Consumenten die restaurant cadeaubonnen kochten van u.

13.  Beperking van de aansprakelijkheid


U erkent en aanvaardt dat, voor zover maximaal is toegestaan door de wet, het volledige risico
voortvloeiend uit uw toegang tot en het gebruik van het Platform, de cadeaubonnen die u bestelt
en consumeert of verkoopt en het contact dat u hebt met andere Gebruikers van DinnerGift
(online of in persoon) bij u berust.
DinnerGift kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
○

○

○
○

○

enige directe of indirecte aansprakelijkheid die voortvloeit uit de tussen
Consumenten en Restaurants gesloten contracten zoals vermeld in artikel 3.1 &
artikel 5;
enige directe of indirecte aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van het
eten, de overeenstemming van de restaurant cadeaubon met de beschrijving ervan
of niet-naleving van de normen en reguleringen voor voedselveiligheid en hygiëne;
enige directe of indirecte aansprakelijkheid met betrekking tot de naleving van elke
Gebruiker van de toepasselijke belastingwetgeving;
enige directe of indirecte aansprakelijkheid met betrekking tot de inbreuk op het
auteursrecht door verspreide inhoud (zoals afbeeldingen, video's en teksten) door
de Gebruiker.
enige directe of indirecte schade als gevolg van het slecht functioneren van de
Site, de Applicatie of het Platform.

14. Privacy
Omdat uw privacy erg belangrijk is voor ons, hebben we een gedetailleerd privacybeleid ("Privacy
Policy") geschreven om duidelijk te maken hoe DinnerGift uw persoonlijke gegevens verzamelt,
gebruikt, communiceert, bekend maakt en beschermt. U gaat ermee akkoord dat DinnerGift’s
Privacy Policy (die af en toe kan worden bijgewerkt) het verzamelen en gebruik van uw
persoonlijke gegevens door DinnerGift beheerst.

15. Intellectual Property
1. Het Platform en alle Intellectuele Eigendomsrechten daarop betrekking hebbende, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, uitvindingen, octrooien en octrooiaanvragen, merken,
handelsnamen, auteursrechtelijk materiaal, afbeeldingen, tekst, ontwerpen (met inbegrip
van de "look and feel" van het Platform, de Site en/of Applicatie), specificaties, methoden,
procedures, algoritmen, data, technische gegevens, interactieve functies, bron- en
doelcode, bestanden, interface, GUI en bedrijfsgeheimen, al dan niet geregistreerd
(gezamenlijk "Intellectueel Eigendom"), zijn volledig eigendom van en/of in licentie
gegeven aan DinnerGift en worden door de toepasselijke auteursrechten en andere
intellectuele eigendomsrechten beschermd op grond van de lokale, provinciale, nationale

2.

3.

4.

5.

en internationale regelgeving. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, zijn
voorbehouden aan DinnerGift en haar licentiegevers.
“DinnerGift”, “dinner-gift.be”, “dinner-gift.nl”, “dinner-gift.eu”, “dinner-gift.com”, elke andere
website die eigendom is van DinnerGift, DinnerGift's logo(s) en alle andere
eigendoms-identificatiemiddelen gebruikt door DinnerGift in verband met het Platform
("DinnerGift Trademarks") zijn handelsmerken en/of handelsnamen van DinnerGift, al dan
niet geregistreerd. Alle andere handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en logo's
die op het Platform kunnen verschijnen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars
("Third Party Trademarks").
Geen recht, licentie, of belang in de DinnerGift Trademarks en de Third Party Trademarks
wordt hierbij verleend, en u gaat ermee akkoord dat een dergelijk recht, licentie, of belang
voor u niet geldt met betrekking tot de DinnerGift Trademarks of Third Party Marks.
Wanneer u User Generated Content uploadt, post, publiceert, gebruikt of ter beschikking
stelt op het Platform, verleent u een onherroepelijke, eeuwigdurende, exclusieve,
kosteloze, overdraagbare, toewijsbare, onderlicentieerbare en wereldwijde licentie aan
DinnerGift om de User Generated Content in verband met het Platform te gebruiken,
reproduceren, herwerken, aanpassen, vertalen, distribueren, overbrengen, lenen, afgeleide
werken ervan te maken, weer te geven, ter beschikking te stellen van het publiek en uit te
voeren, daarbij inbegrepen voor commerciële doeleinden, hetzij door middel van internet,
elk mobiel apparaat of op andere wijze, en via alle mediakanalen die vandaag bekend
zijn. Wanneer een Gebruiker User Generated Content van het Platform verwijdert of
vraagt om zijn/haar Account te verwijderen, heeft DinnerGift het recht om de licentie op
de User Generated Content die de gebruiker heeft verstrekt op het Platform voort te
zetten.
De Gebruiker doet afstand van het auteursrecht met betrekking tot de User Generated
Content en zal zich niet verzetten tegen eventuele wijzigingen in de User Generated
Content die niet schadelijk zijn voor de reputatie van de gebruiker.

16. Advertentiebeleid
1. Het Platform kan links naar websites van derden ("Third Party Sites ") bevatten, ongeacht
of deze links door DinnerGift gesuggereerd zijn of gedeeld door eenieder. U erkent hierbij
dat DinnerGift geen controle heeft over dergelijke Third Party Sites, en u erkent en gaat
ermee akkoord dat DinnerGift niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van Third
Party Sites, deze niet onderschrijft en niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden
gesteld voor diensten, inhoud, advertenties, producten of materialen op dergelijke Third
Party Sites.
2. U erkent en gaat ermee akkoord dat DinnerGift niet verantwoordelijk of aansprakelijk is,
direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt
door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op de diensten, inhoud, producten
of andere materialen die beschikbaar zijn op of via Third Party Sites. De meeste Third
Party Sites verstrekken juridische documenten, inclusief de gebruiksvoorwaarden en
privacybeleid met betrekking tot het gebruik van dergelijke sites. Het is altijd een goed
idee om dergelijke documenten zorgvuldig te lezen voordat u deze sites gebruikt.
3. DinnerGift kan advertenties van netwerken van derden accepteren. Houd er rekening mee
dat DinnerGift geen garanties of verklaringen geeft met betrekking tot dergelijke
advertenties, ongeacht of DinnerGift controle heeft over dergelijke advertenties of niet.

17. Klachten
DinnerGift dient als uitsluitend contactpunt voor eventuele vragen of opmerkingen van de
Gebruikers. Als een Gebruiker handelt of ongepast gehandeld heeft met inbegrip van (maar niet
beperkt tot) het niet naleven van de Voorwaarden, het niet uitvoeren waartoe de Gebruiker zich
verbond, het niet respecteren van de voedselveiligheid standaarden en regelgeving, het gebruik
van beledigend, gewelddadig of seksueel ongepast gedrag, moeten Gebruikers deze persoon
onmiddellijk rapporteren aan ons via support@dinnergift.be en aan de bevoegde autoriteiten
indien nodig. DinnerGift zal uw klachten in aanmerking nemen en doet haar uiterste best om een
oplossing te vinden die geschikt is voor alle betrokken partijen binnen een redelijke termijn.

18. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
1. DinnerGift behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken het Platform, de Site,
de Applicatie of Dienst te wijzigen of deze Voorwaarden te wijzigen, met inbegrip van de
Servicekosten, de Privacy Policy, Cookie Policy en alle andere policies, op elk moment en
zonder voorafgaande kennisgeving. We zullen wijzigingen ofwel op de Site of via de
Applicatie publiceren ofwel u berichten over de wijzigingen. We zullen ook de datum van
de laatste wijziging onderaan deze Voorwaarden aanpassen. Als de Voorwaarden dienen
te worden gewijzigd of aangepast om te voldoen aan enige wettelijke vereisten, kunnen
de wijzigingen in de Voorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande
kennisgeving gebeuren.
2. Door uw toegang tot of gebruik van het Platform voort te zetten nadat we een wijziging
hebben aangebracht op de Site of via de Applicatie, of u hebben bericht over een
wijziging, geeft u aan dat u de gewijzigde Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en
hiermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, kan u
enkel stoppen met gebruik van het Platform. U kan DinnerGift vragen om uw Account te
verwijderen door uw verzoek te richten aan hello@dinnergift.be. Wij zullen uw Account en
alle persoonlijke informatie met betrekking tot uzelf in overeenstemming met onze
Voorwaarden en binnen een redelijke termijn van het Platform verwijderen.
De originele versie van de Voorwaarden is opgesteld in het Engels. Wanneer de Voorwaarden
vertaald worden naar een andere taal, zal de Engelse versie voorrang hebben op de vertaling.
Deze vertaling moet geïnterpreteerd worden op basis van de originele Engelse versie.
Datum van de laatste revisie: 9 augustus 2017.

