
 

DINNERGIFT’S ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CULINAIRE ZAKEN 

1. Algemene informatie en definities 

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten die worden aangeboden op              
DinnerGift, een online sociaal platform dat beschikbaar is op het Platform, beheerd door DinnerGift              
BVBA, met maatschappelijke zetel te Waversesteenweg 136, 2500 Lier, ingeschreven bij de            
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0695.772. 387 en met bankrekeningnummer BE34           
7350 5052 7890 bij een Belgische kredietinstelling (hierna "DinnerGift", "wij", "ons" of "onze"), met              
e-mailadres: hello@dinnergift.be. 

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst die DinnerGift via het Platform               
levert. DinnerGift treedt alleen op als tussenpersoon tussen Culinaire Zaken en Gebruikers om het              
bestellen van culinaire Cadeaubonnen te vergemakkelijken en is daarom geen partij bij enig overeenkomst              
betreffende de aankoop en het gebruik van Culinaire Zakelijke Aanbiedingen. 
 
DinnerGift wordt op geen enkele manier beschouwd als een Culinaire Zaak of een andere 
voedselleverancier, -eigenaar of -beheerder van een voedingsbedrijf van welke aard dan ook. 

 
1.3. De begrippen met een hoofdletter die in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, betekenen              
het volgende: 

Account: alle informatie en inhoud die een geregistreerde Culinaire Zaak op het Platform heeft 
verstrekt. Dit omvat persoonlijke informatie, verslagen, favorieten, foto's, et cetera. 

Consument: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit vallen; 

Bedrijf: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel 
nastreeft, alsmede zijn verenigingen; 

Culinaire Zaak: een rechtspersoon die niet verbonden is met DinnerGift, bijvoorbeeld een bar, 
restaurant of een andere culinaire instelling die voedsel en / of dranken aanbiedt, en die culinaire 
cadeaubonnen aanbiedt op het Platform, ook wel "u" genoemd. 

Culinaire Zakelijke Aanbieding: de voedsel- en / of drankproducten en / of -Diensten aangeboden 
door een Culinaire Zaak waarvoor een Cadeaubon op het Platform kan worden gekocht. 

Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare 
natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te 
verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een 
online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, 
genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon 
 
Overmacht: (i) een daad van God, explosie, vuur, storm of overstroming; (ii) het uitbreken van 
oorlog, vijandelijkheden, oproer, burgerlijke onlusten of terreurdaden; (iii) de handeling van een 

 



 

overheid of autoriteit (inclusief het weigeren of intrekken van een licentie of toestemming); (iv) 
stroompanne, uitvallen van telecommunicatielijnen, storing of uitvallen van fabrieken, machines of 
voertuigen; (v) diefstal, kwaadwillende schade, staking, lock-out of industriële actie van welke aard 
dan ook; (vi) elke oorzaak of omstandigheid die buiten de redelijke controle van de partij die op de 
vertraging vertrouwt, plaatsvindt. 
 
AVG: Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
 
Cadeaubon: de juridische titel, in fysieke of elektronische vorm, die de houder van de Cadeaubon het 
recht geeft om te genieten van de Culinair Zakelijke Aanbieding waarvoor de Cadeaubon geldig is in 
de vestiging van het Culinaire Zaak. 
 
Giveaway: een social media campagne dat de Culinaire Zaak in de kijker zet door het organiseren van 
een wedstrijd voor social media bezoekers met een cadeaubon voor de Culinaire Zaak (betaald door 
DinnerGift) als prijs. 
 
Partijen: DinnerGift en Culinaire Zaken 

Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare          
natuurlijke persoon (‘betrokkene’); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of            
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiegegevens zoals een              
naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of één of meer factoren die             
specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale            
identiteit van die natuurlijke persoon. 

Platform: internet website (dinnergift.be, dinner-gift.be, dinner-gift.com, dinnergift.nl, dinner-gift.nl,        
dinnergift.fr, dinnergift.de, dinnergift.dk, dinner-gift.es, dinnergift.es), mobiele applicatie of enig         
andere elektronische communicatiedienst waarlangs Cadeaubonnen worden aangeboden en gekocht. 

Verwerkingskosten: de kosten die DinnerGift aan de Gebruiker in rekening brengt bij het bestellen              
van een Cadeaubon.  

Servicekosten: de kosten die DinnerGift aan de Culinaire Zaak in rekening brengt voor het              
vergemakkelijken van de verkoop van de Cadeaubonnen. 

 
Dienst: de faciliterende Dienst van DinnerGift via het Platform waarmee culinaire Cadeaubonnen door 
Culinaire Zaken kunnen aangeboden worden en door Gebruikers kunnen gekocht worden. 
 
Starterspakket: een pakket dat verschillende items bevat, beschreven in de Algemene Voorwaarden, 
dat door de Culinaire Zaak aangekocht moet worden om de Culinaire Cadeaubonnen aan te kunnen 
bieden via het Platform. 
 
Voorwaarden: de huidige Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid van DinnerGift, het 
Cookiebeleid en de Gebruiksregels van het Platform. 

 



 

Gebruiker: elk Bedrijf of elke Consument die het Platform bezoekt en er gebruik van maakt en                
mogelijk cadeaubonnen koopt. 
 
Innen / Geïnd: DinnerGift informeren dat een Cadeaubon wordt aangeboden / gebruikt door de 
houder van de Cadeaubon door de code op het Platform in te geven. 

 

2. The Platform 

2.1. Het Platform is een interactief online sociaal platform. De Culinaire Zaak mag het Platform               
gebruiken en actief deelnemen aan de interactieve delen van het Platform in overeenstemming met de               
Gebruiksregels van het Platform. 

2.2. Hoewel DinnerGift zijn uiterste best zal doen, kan DinnerGift niet garanderen dat het Platform               
continu zal werken zonder enige onderbreking of dat het foutloos zal zijn op elk apparaat dat wordt                 
gebruikt voor toegang tot het Platform. DinnerGift aanvaardt in dit opzicht geen enkele             
aansprakelijkheid. 

2.3. DinnerGift behoudt zich het recht voor om op elk moment het Platform te corrigeren, aan te                 
passen, herzien, uit te breiden, te verbeteren en andere wijzigingen aan te brengen of om inhoud of                 
functies zonder enige kennisgeving aan de Gebruikers toe te voegen of te beëindigen. 

2.4. Als u de Algemene Voorwaarden van DinnerGift of toepasselijke wetgeving schendt, behoudt             
DinnerGift zich het recht om het gebruik van het Platform op te schorten of uw Account te blokkeren /                   
verwijderen, in overeenstemming met de Gebruiksregels van het Platform. 

3. Ga aan de slag 

3.1. Om Culinaire Zakelijk Aanbiedingen aan te bieden waarvoor een Cadeaubon door de Gebruikers 
kan worden gekocht, moet u een Starterspakket aankopen en een Account aanmaken. 
 
Starterspakket 
 
3.2 Om consistent te blijven in branding en presentatie naar het publiek toe, moet elke Culinaire Zaak 
een Starterspakket kopen van DinnerGift. De prijs van dit Starterspakket is 75 EUR (excl. BTW) en 
bevat de volgende voordelen voor de Culinaire Zaak: 
 
1) Installeren van de iFrame op de website van de Culinaire Zaak, waardoor bezoekers van de website 

van de Culinaire Zaak rechtstreeks Cadeaubonnen kunnen kopen, zonder omgeleid te worden naar 
het Platform; 

2) Het aanmaken van een persoonlijke pagina voor de Culinaire Zaak op het Platform; 
3) Organiseren van een Giveaway voor de waarde van 25 EUR; 
4) Personaliseren van de Cadeaubonnen; 
5) Een sticker dat de Culinaire Zaak identificeert als een lid van DinnerGift om aan het raam van de 

Culinaire Zaak te plakken; 
6) De creatie van een social media post dat het lidmaatschap van de  Culinaire Zaak bij DinnerGift 

aankondigt, om op de social media kanalen te posten van de Culinaire Zaak 

 



 

 
Een account aanmaken 
 
3.3. De Culinaire Zaak garandeert dat de informatie die wordt verstrekt bij het aanmaken van een 
Account correct, nauwkeurig en actueel is. Als de verstrekte informatie niet correct, actueel en 
up-to-date is, kan DinnerGift de levering van de Dienst niet garanderen. DinnerGift aanvaardt in dit 
opzicht geen enkele aansprakelijkheid. 
 
De Persoonsgegevens die u verstrekt bij het aanmaken van een Account, worden verwerkt in 
overeenstemming met artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. 
 
Onderhouden van de persoonlijke pagina 
 
3.4 Eens gecreëerd door DinnerGift in de context van het Starterspakket, is het de 
verantwoordelijkheid van de Culinaire Zaak om de persoonlijke pagina te beheren (er zeker van zijn 
dat de nodige inhoud online geplaatst is, geüpdate, tekst gewijzigd, etc.). De Culinaire Zaak garandeert 
en vrijwaart DinnerGift in dit verband, dat zij als enige verantwoordelijk is voor de inhoud van haar 
persoonlijke pagina tenzij expliciet anders vermeld in de Voorwaarden. 
 
3.5. Alle cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop en kunnen worden 
gebruikt op een dag en uur van voorkeur tenzij expliciet anders vermeld op pagina van de Culinaire 
Zaak op het Platform en de Cadeaubon. Het is de verantwoordelijkheid van Culinaire Zaak om in dit 
opzicht zijn pagina op het Platform te wijzigen. 

 
4. Culinair Zakelijke Aanbieding en het accepteren en Innen van Cadeaubonnen 

4.1. De Culinaire Zaak verbindt zich ertoe te voldoen aan alle toepasselijke lokale, provinciale, 
nationale, Europese en internationale wetgeving met betrekking tot het aanbieden van het Culinair 
Zakelijke Aanbieding, in het bijzonder toepasselijke belastingregels en 
voedselveiligheidsvoorschriften. De Culinaire Zaak garandeert dat het alle gangbare normen en 
voorschriften met betrekking tot voedselveiligheid en hygiëne volgt. 
 
4.2. Het is de verantwoordelijkheid van de Culinaire Zaak om het Culinair Zakelijke Aanbieding aan 
te bieden zoals beschreven op de Cadeaubon of de pagina van de Culinaire zaak op het Platform. 
 
4.3. De Culinaire Zaak verbindt zich ertoe de aangeboden Cadeaubon door de houder van de 
Cadeaubon te accepteren en de houder van een dergelijke Cadeaubon de Culinaire Zakelijke 
Aanbieding zoals vermeld op de Cadeaubon te bezorgen of de cadeaubon als gedeeltelijke of volledige 
betaling te accepteren. 
 
4.4 In het geval dat de overeenkomst tussen DinnerGift en de Culinaire Zaak is beëindigd, om welke 
reden dan ook, verbindt de Culinaire Zaak zich ertoe om alle gepresenteerde Cadeaubonnen die tijdens 
de looptijd van de overeenkomst zijn verkocht te accepteren en de houder van een dergelijke 

 



 

Cadeaubon de Culinaire Zakelijke Aanbieding te verstrekken zoals vermeld op de Cadeaubon of de 
Cadeaubon als gedeeltelijke of volledige betaling te accepteren. 
 
4.5. Als om welke reden dan ook het bedrag van de Cadeaubon hoger is dan de prijs van de Culinaire 
Zakelijke Aanbieding die wordt genoten bij de Culinaire Zaak, wordt het resterende bedrag op geen 
enkele manier terugbetaald aan de houder van de Cadeaubon, niet door DinnerGift noch door de 
Culinaire Zaak. 
 
4.6. De Culinaire Zaak moet de geldigheid van de Cadeaubon controleren bij het afhandelen van de 
rekening met de houder van de Cadeaubon door de code van de Cadeaubon in te voeren op het 
Platform. Zonder onnodige vertraging na het bezoek van de houder van de Cadeaubon bij de Culinaire 
Zaak en uiterlijk binnen 48 uur, moet de Culinaire Zaak de Cadeaubon op het Platform van DinnerGift 
Innen. Wanneer de Cadeaubon reeds Geïnd is, wordt dit aangegeven op het Platform van DinnerGift 
wanneer de code van de Cadeaubon wordt ingevoerd. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de Culinaire Zaak om de geldigheid van de cadeaubon te 
controleren en deze tijdig te Innen. DinnerGift aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het geval 
iemand zich bij de vestiging van Culinaire Zaak presenteert met een Cadeaubon die al door iemand 
anders is gebruikt, maar niet tijdig door de Culinaire Zaak is Geïnd en de Culinaire Zaak de Culinaire 
Zakelijke Aanbieding tweemaal levert. DinnerGift betaalt de Culinaire Zaak slechts eenmaal voor elke 
verkochte Cadeaubon. 
 
4.7. De Culinaire Zaak garandeert expliciet dat op het moment van aanvaarding van deze Algemene 
Voorwaarden, de Culinaire Zaak geen juridische, financiële, zakelijke of andere problemen heeft van 
welke aard dan ook die de Culinaire Zaken zouden verhinderen of belemmeren bij het aanbieden van 
de Culinaire Zakelijke aanbieding. De Culinaire Zaak verbindt zich ertoe geen cadeaubonnen te 
verkopen in het geval dat de Culinaire Zaak op de hoogte is of op de hoogte zou moeten zijn van een 
juridisch, financieel, zakelijk of ander probleem van welke aard dan ook dat de Culinaire Zaken 
verhindert of belemmert bij het aanbieden van de Culinaire Zakelijke aanbieding aan de houder van de 
cadeaubon. 
 

5. Betaling aan de Culinaire Zaak 

5.1. De prijs die aan de Gebruiker wordt aangerekend bij het kopen van een Cadeaubon is de prijs van 
de Cadeaubon inclusief de Verwerkingskosten. Het bedrag dat wordt overgeboekt naar de rekening 
van de Culinaire Zaak is de prijs van de Cadeaubon, exclusief Verwerkingskosten en verminderd met 
de 10% Servicekosten van DinnerGift (exclusief 21% btw). DinnerGift kan het tarief van de 
Servicekost op elk moment aanpassen. De Culinaire Zaak zal op de hoogte worden gesteld van 
belangrijke wijzigingen. 
 
5.2. Door het aanbieden van Cadeaubonnen op het Platform, benoemt u DinnerGift als een 
geautoriseerde betalingsinzamelaar met als enig doel de prijs van de Cadeaubon van de Gebruiker te 
innen en aan u over te dragen. U stemt ermee in dat de betaling van de waarde van de Cadeaubon van 
een Gebruiker via DinnerGift wordt beschouwd als een betaling die rechtstreeks door de Gebruiker 

 



 

aan u is gedaan en dat u de cadeaubon accepteert zoals aangekondigd op de pagina van de Culinaire 
Zaak op het Platform. 
 
5.3. DinnerGift zal de Culinaire Zaak maandelijks betalen voor de Cadeaubonnen die via het Platform 
zijn verkocht, ongeacht of deze Cadeaubonnen zijn gebruikt of Geïnd. In het geval de Gebruiker zijn 
herroepingsrecht tijdig uitoefent (wat betekent dat hij de aankoop van zijn Cadeaubon herroept binnen 
een periode van 14 dagen na ontvangst van deze Cadeaubon), zal de prijs van deze Cadeaubon worden 
ingehouden op de uitbetalingen, hetzij in de maand waarin een dergelijke herroeping plaatsvindt, hetzij 
in de maand daarna. 
 
De Servicekosten die door DinnerGift in rekening worden gebracht, worden automatisch van de 
uitbetalingen ingehouden. DinnerGift kan gebruik maken van een vertraagde opname van 10-14 dagen 
van betaling om de veiligheid van de Gebruiker te garanderen en fraude tegen te gaan. 
 
5.4. Culinaire Zaken ontvangen elektronische facturen voor de Cadeaubonnen die ze op het Platform 
hebben verkocht. De facturen bevatten alle nodige informatie die nodig is voor boekhoudkundige en 
fiscale doeleinden. Door DinnerGift te gebruiken, erkennen Culinaire Zaken dat het systeem van 
self-billing van toepassing is op de Dienst van het verstrekken van Cadeaubonnen door de Culinaire 
Zaak, die in ruil een betaling ontvangen van DinnerGift. 
 
5.5. De Culinaire Zaak is als enige verantwoordelijk om te voldoen aan de toepasselijke 
belastingwetgeving en om belastingen te bepalen en te betalen die verband houden met de 
Cadeaubonnen die het op het Platform aanbiedt (met uitzondering van eventuele belastingen op de 
Servicekosten en de verwerking daarvan) zoals vereist door de toepasselijke belastingwetgeving in het 
land waarin de Culinaire Zaak gevestigd is. De Culinaire Zaak moet daarom een "all-in" waarde voor 
een Cadeaubon instellen, die alle toepasselijke belastingen inclusief btw, toeslagen, omzetbelasting, 
goederen- en dienstenbelastingen, persoonlijke of vennootschapsbelastingen en andere soortgelijke 
directe en indirecte belastingen op een lokaal, provinciaal en / of nationaal niveau. DinnerGift 
aanvaardt in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid. 
 

6. Aansprakelijkheid 

6.1. De Culinaire Zaak en niet DinnerGift is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen / aanbieden 
van de Culinaire Zakelijke Aanbieding. DinnerGift treedt alleen op als tussenpersoon tussen Culinaire 
Zaken en Gebruikers om het bestellen van Culinaire Cadeaubonnen te vergemakkelijken en is daarom 
geen partij bij een overeenkomst betreffende het genot van Culinaire Zakelijke Aanbiedingen. 
 
6.2. In zoverre wettelijk is toegestaan, biedt DinnerGift geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid met betrekking tot de accuraatheid, veiligheid, conformiteit, kwaliteit, legitimiteit, 
adequaatheid of enig ander aspect van de Culinaire Zakelijke Aanbieding door de Culinaire Zaak. 
 
6.3 DinnerGift zal niet aansprakelijk worden gesteld in geval van juridische, financiële, zakelijke of 
andere problemen, van welke aard dan ook (zoals, maar niet beperkt tot, faillissement en ontbinding) 

 



 

die de Culinaire Zaak verhinderen of belemmeren om de Culinaire Zakelijke aanbieding te 
verstrekken. 
 
6.4. DinnerGift zal, in zoverre wettelijk is toegestaan, niet aansprakelijk worden gesteld voor enige 
directe of indirecte schade (zoals verlies van inkomsten, verlies van kansen, verlies van zaken, 
reputatieschade) die de Culinaire Zaak kan overkomen tijdens het aanbieden, en / of het Innen van 
Cadeaubonnen en het aanbieden en leveren van de Culinaire Zakelijke Aanbieding. 
 
6.5. DinnerGift kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die door de Culinaire Zaak is 
veroorzaakt door een contractbreuk als gevolg van Overmacht of enige andere onvoorzienbare en 
onoverkomelijke handeling van een derde partij buiten de controle van DinnerGift. 

7. Verwerking van Persoonsgegevens 

7.1. Om te voldoen aan zijn contractuele verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden en voor 
administratieve doeleinden, zal DinnerGift de Persoonsgegevens van de werknemer van de Culinaire 
Zaak (Betrokkene) verwerken. Indien de Betrokkene daarmee heeft ingestemd, zullen de 
Persoonsgegevens ook door DinnerGift worden gebruikt om commerciële communicatie per e-mail te 
versturen. De verwerkingsactiviteiten zijn dus gebaseerd op artikel 6.1. (a) (toestemming - 
commerciële communicatie) en (b) (noodzakelijk om een contract uit te voeren) van de AVG. 
 
7.2. Voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de doeleinden, kunnen de Persoonsgegevens 
worden gedeeld met andere bedrijven en / of personen. DinnerGift zal ervoor zorgen dat deze 
ontvangers zich ertoe verbinden om de Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving, inclusief de AVG. De Persoonsgegevens worden normaal gesproken niet 
overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte. Mocht dit toch het geval zijn, dan verbindt 
DinnerGift zich ertoe alle noodzakelijke (contractuele) maatregelen in dit verband te sluiten 
(bijvoorbeeld EG-standaardbepalingen of soortgelijke contractuele waarborgen). 
 
7.3. De Betrokkene heeft het recht om zijn Persoonsgegevens in te zien en te corrigeren in het geval ze 
onjuist of onvolledig zijn, evenals het recht om te wissen en het recht om bezwaar aan te tekenen en 
het recht op beperking van de verwerking indien de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn. In 
dergelijk geval kan het onmogelijk zijn voor DinnerGift (in voorkomend geval, de andere ontvangers) 
om haar (contractuele) verplichtingen jegens u na te komen. DinnerGift (en in voorkomend geval de 
andere ontvangers) aanvaardt in dit opzicht geen enkele verantwoordelijkheid. 
 
Voor zover de verwerking gebaseerd is op toestemming, kan de Betrokkene zijn toestemming te allen 
tijde intrekken. 
 
De Betrokkene heeft het recht om een kopie (in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal 
leesbaar formaat) van zijn Persoonsgegevens te verkrijgen en het recht om zijn Persoonsgegevens te 
laten overdragen aan een andere controleur (‘recht op overdraagbaarheidt'). 
 

 



 

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kan de Betrokkene naar het Account op het Platform 
surfen of contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: 
hello@dinnergift.be. 
 
U (en de Betrokkene) hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische nationale autoriteit 
voor gegevensbescherming (Gegevenbeschermingsautoriteit / Autorité de protection des données) - 
Rue de la Presse, 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be) . 
 
7.4. We bewaren de Persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze 
zijn verzameld, of langer indien wettelijk vereist. 
 
7.5. De Culinaire Zaak verbindt zich ertoe alle Persoonsgegevens die zij van DinnerGift ontvangt te 
verwerken (ongeacht of de Betrokkene een medewerker is van DinnerGift, een Gebruiker of een 
andere derde partij) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder AVG. 
 

8. Duur en beëindiging 

8.1. De overeenkomst tussen Partijen, beheerst door de Voorwaarden, wordt gesloten voor onbepaalde 
tijd en kan door elke Partij worden beëindigd met een opzeggingstermijn van één maand. 
 
8.2. Zonder afbreuk te doen aan de opzeggingsrechten van DinnerGift en zonder afbreuk te doen aan 
het recht van DinnerGift om schade te eisen, zal DinnerGift het recht hebben om de overeenkomst 
onmiddellijk te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder tussenkomst van een rechter, 
door middel van een aangetekende brief in de volgende omstandigheden: 
 

● Wanneer blijkt dat de Culinaire Zaak in strijd handelt met de Voorwaarden, toepasselijke 
lokale, provinciale, nationale, Europese en / of interne wetgeving of gemeenschappelijke 
normen met betrekking tot voedselveiligheid en hygiëne; 

● ingeval de Culinaire Zaak failliet wordt verklaard, betrokken is bij de ontbinding, verzoekt om 
staking van betaling of de controle verliest over zijn vermogen of delen daarvan (door 
beslaglegging, door wettelijke beperkingen of anderszins) of een gerechtelijke schikking 
aanvraagt of elke andere collectieve maatregel bedoeld om de Culinaire Zaak te beschermen 
tegen haar schuldeisers, wordt aangevraagd of genomen; 

● ingeval van misleiding, fraude, valsemunterij, oplichterij of andere kwaadwillende praktijken 
of vermoedens daarvan. 

DinnerGift behoudt zich het recht om de Culinaire Zaak van het Platform te verwijderen zonder 
voorafgaande waarschuwing, op hetzelfde moment of na de kennisgeving van het beëindigen van de 
overeenkomst. 

8.3. Artikel 4.4. zal de beëindiging van deze overeenkomst overleven. 

 

 



 

9. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht 

9.1. Wanneer u een vraag of klacht heeft over het (gebruik of de werking van het) Platform, de 
aankoop of levering van de Cadeaubon, kan de Culinaire Zaak contact opnemen met DinnerGift via 
hello@dinnergift.be. 
 
9.2. Deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen of claims die daaruit kunnen voortvloeien, 
worden beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van de regels van conflictenrecht. 
 
9.3. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en / of uitvoering van de Voorwaarden dat niet op 
een minnelijke manier kon worden opgelost, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in 
Antwerpen. 

 

10. Diversen 

10.1. Partijen kunnen alleen afwijken van de bepalingen in de Voorwaarden door middel van een 
schriftelijke overeenkomst, ondertekend door beide Partijen. 
 
10.2. In het geval van tegenstrijdigheden of interpretatiekwesties, prevaleert de Engelse versie van de 
Voorwaarden boven elke andere versie in eender welke andere taal. 
 
10.3. Het niet uitoefenen van enig recht dat voortvloeit uit de bepalingen van de Voorwaarden wordt 
op generlei wijze beschouwd als een afstand van recht, en doet geen afbreuk aan het recht van de 
Partijen om hun rechten uit hoofde van de Voorwaarden op enig later tijdstip uit te oefenen. 
 
10.4. Als een deel van de Voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, heeft deze bepaling geen 
invloed op de andere bepalingen van de Voorwaarden en blijven deze laatste onverminderd van kracht, 
met uitzondering van de ongeldige bepaling. Voor zover wettelijk is toegestaan, zullen de Partijen de 
ongeldige bepaling onmiddellijk vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de 
intenties van de Partijen en in overeenstemming met de overige bepalingen van de Voorwaarden. 
 
10.5. De transacties, elektronische communicatie, bewerkingen op het netwerk, verbindingen en 
andere elektronische acties kunnen bewezen worden door .log-bestanden, e-mails en 
transactiebestanden die door DinnerGift op elektronische media kunnen worden opgeslagen. U 
accepteert de bewijskracht van deze bestanden. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de Partijen om 
andere bewijselementen te gebruiken. 
 
10.6. DinnerGift behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen, aan te passen, of 
(gedeeltelijk) te vervangen. Een aankondiging van dergelijke wijzigingen zal op het Platform worden 
geplaatst. Indien dergelijke wijzigingen van wezenlijk belang zijn, zal DinnerGift de Culinaire Zaken 
hiervan per e-mail op de hoogte brengen. U bent alleen gebonden aan de Algemene Voorwaarden die 
van toepassing zijn op het ogenblik dat u gebruik maakte van het Platform. Hetzelfde geldt voor de 
Platform Aanvaardbaar Gebruiksbeleid, Cookiebeleid en Privacybeleid.. 
 

 

mailto:hello@dinnergift.be


 

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 15 juli 2020. 

 


