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Wij heten u van harte welkom op onze website en danken u alvast voor uw vertrouwen.  

  

De navigatie en het gebruik van de functies die op onze site aanwezig zijn, worden beheerst onder de 

onderstaande voorwaarden.  

Als u doorgaat met browsen op onze site, bevestigt u impliciet dat u deze voorwaarden hebt 

gelezen, begrepen en aanvaard, als dit niet het geval is, ga dan niet verder met browsen of 

gebruiken.   

Om ervoor te zorgen dat we in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden, bij het gebruik van 

specifieke functionaliteiten van de site, zullen wij u vragen om uitdrukkelijk akkoord te gaan met 

deze voorwaarden, dit zal met name het geval zijn wanneer u online een bestelling plaatst, u een 

Gebruikersaccount aanmaakt of de berichten op de Site gebruikt.  

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wanneer u een bestelling plaatst via de site, u niet alleen 

wordt gevraagd om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te accepteren, maar ook de algemene 

verkoopvoorwaarden.  

Deze twee documenten regelen in voorkomend geval twee verschillende en complementaire 

aspecten.   

Mogelijke vertalingen: Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn geschreven in het Frans en 

eventueel vertaald in andere talen, in geval van tegenstrijdigheid of verschil van betekenis tussen de 

Franse taalversie en de vertaalde versie(s), prevaleert de betekenis van de Franse versie.   

 

1. Définities 

De specifieke termen die in dit document worden gebruikt en die door het gebruik van hoofdletters 

worden geïdentificeerd, verwijzen naar de specifieke definities die in deze sectie worden gebruikt.   

1.1. "Algemene Gebruiksvoorwaarden of AGV": de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op 

de website: https://thedarkkitchen.be 

1.2. "Gebruiker": Elke persoon die de Website bezoekt voor een eenvoudige navigatie, om een 

Gebruikersaccount aan te maken en als hij de daar aangeboden producten en diensten wil kopen;   

1.3. "Wetboek economisch recht": alle bepalingen van de Wet van 28 februari 2013, het Wetboek 

economisch recht introducerend – MB. 29 mrt 2013;  

1.4. "Gebruikersaccount": De mogelijkheid voor de Gebruiker om op de Website zijn 

identificatiegegevens, afleveradres, factuurgegevens of zelfs zijn betaalmiddelen vast te leggen om 
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een efficiënter gebruik van de site mogelijk te maken in geval van terugkerend gebruik van de daar 

aangeboden diensten. De gebruiker definieert een persoonlijk wachtwoord dat de toegang tot zijn 

gebruikersaccount beveiligt;   

1.5. "Persoonsgegevens": Doeleinden van artikel 4, lid 1, van Verordening EU 2016/679 van 27 april 

2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens personeel en het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) "alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 

persoon, direct of indirect; met name aan de hand van een identificatienummer of een of meer 

specifieke elementen die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, mentale, economische, 

culturele of sociale identiteit ervan."  Zijn in het bijzonder opgenomen in de Persoonsgegevens; de 

gegevens die de identificatie van Gebruikers mogelijk maken.  

 

1.6. "Partij of Partijen": Verwijst individueel naar de Gebruiker of de Vennootschap en gezamenlijk 

naar de Gebruiker en de Vennootschap. 

1.7. "Website of Site": Verwijst naar de website die beschikbaar wordt gesteld onder de 

verantwoordelijkheid van The Dark Kitchen en toegankelijk is op het volgende adres: 

https://thedarkkitchen.be 

1.8. "The Dark Kitchen" of "de Vennootschap" betekent The Dark Kitchen BV waarvan het 

hoofdkantoor is gevestigd 7E Chemin de la Praye, 1420 Eigenbrakel, geregistreerd onder 

ondernemingsnummer 0760.826.329 en onderworpen aan BTW-nummer BE0760.826.329  

 

2. Communicatie met de Vennootschap   

Elk verzoek, mededeling of claim kan op de volgende manieren aan The Dark Kitchen worden gericht:   

‐ Post gericht aan: The Dark Kitchen, Chemin de la Praye 7E ‐ 1420 Eigenbrakel  

‐ E-mail naar: contact@thedarkkitchen.be 

‐ Via het contactformulier op de site op het volgende adres: https://thedarkkitchen.be/contact/ 

‐ Telefonisch op het volgende nummer: 02/218.26.20  

3. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden  

Tenzij er tussen de Partijen schriftelijk van wordt afgeweken, zijn alleen deze voorwaarden van 

toepassing op het gebruik van de Website en sluiten zij elke toepassing van specifieke voorwaarden 

voor de Gebruiker uit.  

De Vennootschap kan de AV op elk moment wijzigen, de nieuwe gewijzigde voorwaarden zijn 

onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving van toepassing op de navigatie op de Site - Het 

versienummer dat in de koptekst van deze voorwaarden wordt vermeld, stelt de Gebruiker in staat 

om de wijziging van de versie te identificeren. Onze bezoekers wordt daarom geadviseerd om hen 

regelmatig te raadplegen om op de hoogte te worden gehouden van mogelijke wijzigingen. Voor 

houders van een Gebruikersaccount wordt hen bij het opnieuw verbinden met hun account na de 

inwerkingtreding van nieuwe voorwaarden gevraagd om ze te lezen en te aanvaarden of om dat 

account te verwijderen.    
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4. Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de Gebruiker  

4.1. De Gebruiker verbindt zich ertoe alle verplichtingen na te komen die op hem rusten door middel 

van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en in het bijzonder zijn verplichtingen met betrekking tot 

de eerbiediging van de intellectuele eigendom – Zie artikel 4 hieronder.   

4.2. De Gebruiker erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor de bescherming van zijn toestellen 

en de programma's of gegevens die daar worden bewaard wanneer hij onze Site bezoekt. Hij is dan 

als enige verantwoordelijk voor de bescherming tegen de risico's die inherent zijn aan het gebruik 

van het Internet en zal er met name voor zorgen dat hij zich beschermt tegen bedreigingen zoals 

virussen, Trojaanse paarden, spyware, enz.  

4.3. De Gebruiker verbindt zich ertoe zich onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid te onthouden 

van enig onrechtmatig of kwaadaardig gedrag, zowel ten aanzien van de Vennootschap en zijn 

werknemers als ten aanzien van derden door het gebruik van de Site.   

In het bijzonder zal hij zich op de Site onthouden van:   

• Schade op welke wijze dan ook aan een natuurlijke of rechtspersoon en zijn reputatie;  

 • Illegale inhoud of in strijd met moraliteit zoals pornografische inhoud verzenden of verspreiden, 

die bedreigingen vormt, lasterlijk, intimiderend, racistisch, seksistisch, beledigend en illegale inhoud.  

De Gebruiker onthoudt zich ook  

• van het overbrengen of verspreiden van inhoud met betrekking tot politieke of religieuze 

zaken, seksuele geaardheid, eetgewoonten, het consumptiegedrag of enige andere 

levenskeuze waarvoor de Site niet bedoeld is. Het is geen plaats van discussie of 

verspreiding. 

• van een woekerde, valse of opzettelijk onjuiste identiteit te gebruiken om anderen of de 

Vennootschap te misleiden met betrekking tot zijn ware identiteit.  

• van de beveiligingsmaatregelen te omzeilen die zijn getroffen om de Site te beschermen, 

inclusief om de beveiliging te testen.   

• van te proberen de Site te verstoren of te onderbreken of om andere gebruikers de toegang 

tot de Site te ontnemen of ingewikkelder te maken.   

• Van elke verkregen Persoonsgegevens op de Site (verzameling, persoonlijk gebruik, gratis 

verzending of tegen betaling, ...) te verwerken.  

• Van een hyperlink naar een van de pagina's van de site op te zetten zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de Vennootschap.   

5. Intellectuele eigendom  

5.1. De Vennootschap is de eigenaar of naar behoren gemachtigd om de domeinnaam te gebruiken 

en te exploiteren www.thedarkkitchen.be 

5.2. De Website als geheel en alle elementen die deze afzonderlijk samenstellen, zijn elementen die 

worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan de Vennootschap de eigenaar is of 

bevoegd is om er beperkt gebruik van te maken door een derde houder van deze rechten. Deze 

intellectuele rechten beschermen met name het auteursrecht, het modellenrecht en het 

merkenrecht. Deze beschermde inhoud omvat afbeeldingen, foto's, video's, illustraties, 

geluidselementen, grafische elementen, ontwerp, teksten, recepten, methoden, juridische inhoud en 

knowhow. Deze lijst is illustratief en niet-uitputtend.   
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5.3. Door deze beschermde inhoud op de Site te verspreiden, verleent de Vennootschap geen enkel 

recht of licentie op. De Gebruiker is alleen bevoegd om de Site te gebruiken in overeenstemming met 

deze Gebruiksvoorwaarden.  

5.4. De Gebruiker erkent dat het hem ten strengste verboden is om deze beschermde inhoud op 

welke manier dan ook te gebruiken, ook gedeeltelijk zonder de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op die inhoud.  Het is met 

name verboden om de beschermde inhoud te reproduceren, kopiëren, wijzigen, exploiteren of 

vertalen.  

5.5. De Vennootschap en/of de houder van de intellectuele eigendomsrechten van de beschermde 

inhoud kunnen alle maatregelen nemen om het verboden gebruik te stoppen en de geleden schade 

te vergoeden. 

6. Rechten en plichten van de Vennootschap  

6.1. De Vennootschap verbindt zich ertoe om alle verplichtingen na te komen die op haar rusten via 

deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en in het bijzonder haar verplichtingen op het gebied van 

persoonlijke gegevensbescherming – Zie artikel 6 hieronder.   

6.2. De Website wordt voortdurend ontwikkeld en verbeterd om deze toegankelijk te maken voor 

Gebruikers via de huidige tools die door de Vennootschap relevant worden geacht, zowel met 

betrekking tot het fysieke apparaat (computers, smartphone, tablets, ...) via welke de Gebruiker deze 

alleen toegankelijk maakt met betrekking tot de programma's of applicaties die op het apparaat zijn 

geïnstalleerd om navigatie op de Site mogelijk te maken. De Vennootschap is op geen enkele manier 

verantwoordelijk voor enige onmogelijkheid voor de gebruiker om toegang te krijgen tot de Site of 

bepaalde functionaliteiten als gevolg van de hardware en software die hij gebruikt.  Bovendien kiest 

de Vennootschap op een zuiver discretionaire manier de tools en browsers waarmee het op de Site 

geraakt, waarbij deze keuze puur is gebaseerd op technische, strategische of zelfs budgettaire 

redenen, daarom kan het op geen enkele wijze als discriminerend worden beschouwd.  

6.3. De Vennootschap stelt alles in het werk voor de goede werking van de site en de kwaliteit van de 

daarop verspreide inhoud te waarborgen, de Partijen erkennen dat dit een middelenverplichting is 

van de kant van de Vennootschap en geen verplichting om een specifiek resultaat te bereiken.   

6.4. Tenzij opzettelijke schuld of wil van zijn kant, kan de Vennootschap op geen enkele wijze 

aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik 

van de Site, de onbeschikbaarheid ervan of het gebruik dat wordt gemaakt van de inhoud ervan.   

6.5. De Vennootschap wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van directe of indirecte schade 

veroorzaakt door een derde partij die de Site frauduleus heeft gebruikt door inbraak of enige andere 

kwaadaardige manoeuvre.  

7. Bescherming van persoonsgegevens  

De Vennootschap verwerkt Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers in het kader van hun 

gebruik van de Site. De verwerking (verzameling, opslag, gebruik, verwijdering, ...) van 

Persoonsgegevens van Gebruikers is uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke 

bepalingen en in het bijzonder de Europese Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016, beter 

bekend als de Algemene Verordening van Gegevensbescherming – GDPR in het Engels.  

 



Alle bepalingen van de Vennootschap over de verwerking van Persoonsgegevens zijn opgenomen in 

ons algemeen Privacy Beleid, dat op verzoek of rechtstreeks op het volgende adres kan worden 

geraadpleegd: 

 https://thedarkkitchen.be/politique-de-confidentialite   

Het Privacy Beleid van de Vennootschap maakt integraal deel uit van de bepalingen van deze 

Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Partijen verbinden zich ertoe deze op dezelfde manier na te 

leven als de huidige.  

8. Algemeen  

8.1. De eventuele nietigheid van een van de hier opgenomen clausules en van een van de clausules 

van de bijzondere voorwaarden heeft geen invloed op de overeenkomst als geheel. Integendeel, 

partijen zullen te goeder trouw trachten het nietig verklaarde beding te vervangen door een 

wettelijke bepaling die het mogelijk maakt de door de partijen nagestreefde doelstellingen te 

verwezenlijken.  

In geval van een gedeeltelijke nietigheid die met gerechtelijke middelen wordt uitgesproken, 

aanvaarden de Partijen dat de rechterlijke instantie die de nietigheid heeft uitgesproken, de nietig 

verklaarde bepalingen kan vervangen door nieuwe geldige bepalingen en de economie van het 

heden zo dicht mogelijk te respecteren.   

8.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.   

8.3. Bemiddelingscomité:   

8.3.1. Elk geschil dat uit hoofde van deze overeenkomst voortvloeit, wordt op verzoek van 

een van de Partijen onmiddellijk voorgelegd aan een bemiddelingscomité, bestaande uit een 

vertegenwoordiger van elke Partij, dat tot taak heeft een minnelijke schikking te zoeken.  

8.3.2. Het bemiddelingscomité komt binnen vijf werkdagen na het verzoek van de meest 

zorgvuldige partij bijeen.  Dit verzoek moet per aangetekende brief aan de andere Partij 

worden gericht en het onderwerp van het geschil vermelden.  

8.3.3. Indien het bemiddelingscomité het conflict niet binnen dertig dagen na zijn eerste 

vergadering heeft opgelost, wordt een proces-verbaal van onenigheid opgesteld waarin 

beide Partijen aangeven waarom de onderhandelingen niet tot een oplossing konden leiden. 

Dit proces-verbaal wordt onmiddellijk aan de Partijen verzonden. 

8.3.4. Na ontvangst van dit proces-verbaal, of indien een van de partijen heeft geweigerd 

deel te nemen aan de bemiddelingsvergadering binnen de hierboven genoemde termijnen, 

kan elke partij het voor de bevoegde rechtbanken geschillen. 

8.4. In geval van mislukking van de bovengenoemde bemiddelingsprocedure zijn alleen de 

Rechtbanken en Tribunalen van het gerechtelijk arrondissement Nijvel of Vredesrechter van 

Eigenbrakel bevoegd kennis te nemen van het verzoek van een van de Partijen.   

9. Disclaimer – Gebruikslicentie  

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld en eventueel bijgewerkt door YM‐Legal.online, de 

handelsnaam van YMBC SRL – www.ym‐legal.online The Dark Kitchen gebruikt ze onder dekking van 

een persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie die haar toestemming geeft om ze te 

gebruiken in het kader van haar eigen activiteiten.  
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Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, voor andere doeleinden, met name commercieel, is verboden. 

Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke 

aansprakelijkheid van de inbreukmaker in het geding kan brengen. 


