
Algemene verkoopvoorwaarden 

De huidige algemene verkoopvoorwaarden van producten en/of diensten – hierna vernoemd als de 

"Algemene Voorwaarden" - zijn van toepassing op alle verkopen van producten en diensten door The 

Dark Kitchen en haar Klanten – hierna samen verwezen als de "Partijen" of individueel "Partij". 

De Algemene Voorwaarden vormen de contractuele basis tussen The Dark Kitchen en haar Klanten, zij 

worden bijgevoegd aan de bijzondere verkoopvoorwaarden. De Bijzondere Voorwaarden en de 

Algemene Voorwaarden vormen samen het geheel van het contract tussen de partijen. 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, zullen 

de bepalingen van de Bijzondere Voorwaarden overheersen, bij de andere voorwaarden blijven  de 

Algemene voorwarren van toepassing.  

Niettegenstaande enige vermelding op de bestelbon van de Klant of in enige schriftelijke of mondelinge 

mededeling waarin de toepassing van de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Klant in de plaats van 

deze Algemene Voorwaarden wordt vermeld, zullen deze Algemene Voorwaarde uitsluitend van 

toepassing zijn. De enige door The Dark Kitchen toegestane afwijkingen van de Algemene 

Voorwaarden zullen zijn degene die in  de Bijzondere Voorwaarden zullen worden bepaald. Het 

wijzigen of schrappen van een of meer vermeldingen in de Algemene of Bijzondere voorwaarden 

houden geen bekrachtiging van de wijziging door The Dark Kitchen in. 

Mogelijke vertalingen: Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Frans en kunnen in andere 

talen worden vertaald. In geval van tegenstrijdigheid of verschil van betekenis tussen de Franstalige 

versie en de vertaalde versie(s), domineert de betekenis van de Franstalige versie. 

 

1. Definities 

De in de Algemene Voorwaarden gebruikte en met hoofdletters aangeduide termen verwijzen naar de 

specifieke definities in deze sectie. 

1.1 "The Dark Kitchen" of "de Onderneming" betekent de onderneming The Dark Kitchen SRL 

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 7E Chemin de la Praye, 1420 Braine l'Alleud, 

ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0760.826.329 en BTW-plichtig onder het nummer 

BE0760.826.329 

1.2 "Bijzondere Voorwaarden" verwijst naar de specifieke voorwaarden van de overeenkomst tussen 

de Partijen, deze voorwaarden kunnen zijn overeengekomen, hetzij door het sluiten van een online 

verkoop, hetzij door de ondertekening van een overeenkomst, hetzij door de aanvaarding van een 

aanbod. In de Bijzondere Voorwaarden worden met name het doel van de verkoop, de omvang van de 

dienstverlening, de prijs, de betalingsvoorwaarden en alle andere specifieke voorwaarden die door de 

partijen zijn overeengekomen. 

1.3 "Klant" verwijst naar iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt van 

The Dark Kitchen. De Klant kan handelen voor privé- of beroepsdoeleinden.  

1.4 Onder "Consument" wordt verstaan: elke individuele fysieke Klant die niet handelt voor doeleinden 

die deel uitmaken van zijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit. 

1.5 Onder "Professionele Klant" wordt verstaan: iedere klant die een natuurlijke of rechtspersoon is die 

handelt voor doeleinden die binnen de werkingssfeer van haar commerciële, industriële, ambachtelijke 

of vrije activiteit vallen. 



1.6 Onder "overmacht" wordt verstaan: elke plotselinge gebeurtenis, vreemd aan de Partij die zich erop 

beroept, niet voorzienbaar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en die een van de partijen 

verhindert haar/ zijn verplichtingen op redelijke wijze na te komen. Het kan gaan om 

oorlogshandelingen, rellen, betogingen, stakingen, uitzonderlijke weersomstandigheden, een ramp die 

de fysieke of virtuele faciliteiten van de onderneming treft, maatregelen waartoe door de autoriteiten 

verordende maatregelen, pandemieën, enz. 

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan: gebeurtenissen die zich reeds 

voordeden voor het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de gevolgen of de omvang nog niet te 

voorzien waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst.  

1.7. "Wetboek van economisch recht": alle bepalingen van de wet van 28 februari 2013 tot invoering 

van het Wetboek van economisch recht - MB. 29 maart 2013. 

 

2. Communicatie met The Dark Kitchen 

Alle verzoeken, mededelingen of klachten kunnen op de volgende wijze aan The Dark Kitchen worden 

gericht: 

- Post gericht aan : The Dark Kitchen, Chemin de la Praye 7E - 1420 Braine l'Alleud 

- E-mail gericht aan : contact@thedarkkitchen.be 

- Via het contactformulier op de website op het volgende adres: https://thedarkkitchen.be/contact/ 

- Per telefoon op het volgende nummer : 02/218.26.20 

 

3. Producten en diensten 

The Dark Kitchen verkoopt aan zijn klanten de volgende producten en diensten: 

3.1. Online verkoop van broodjes, schotels, desserts, dranken en delicatessen om mee te nemen of te 

laten bezorgen; 

3.2. Catering service voor privé of professionele evenementen; 

3.3 Bedrijfskantine - Dagelijkse levering van maaltijden aan bedrijven; 

3.4. Verkoop aan professionals - De producten van The Dark Kitchen die worden aangeboden voor 

wederverkoop in de verkooppunten van de klant en/of op maat gemaakte en verpakte voedingsmiddelen 

volgens de wensen van de professionele klant 

 

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden 

4.1. Tenzij anders vermeld, zijn de vermelde prijzen in euro en inclusief BTW.  

4.2. Behoudens de betalingsfaciliteiten die specifiek aan de Klant zijn toegekend, zijn bestellingen van 

producten of diensten vooraf te betalen of bij wijze van voorschot. 

4.3 Ingeval betalingstermijnen worden toegekend, kunnen deze te allen tijde worden herroepen in geval 

van verslechtering van de financiële situatie van de Klant (hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst van 

wat een verslechtering van de financiële situatie inhoudt: Kennisgevingen RSZ of BTW, publicatie van 

gedegradeerde cijfers, vertraging bij de publicatie van jaarrekeningen, opzegging van bankleningen, 



omzetting van hypothecaire mandaten, niet-naleving van betalingstermijnen voor de vennootschap, 

inleiding van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie, enz.) 

4.4. Alle eventuele bank- en wisselkosten die aan de vennootschap in rekening worden gebracht in 

verband met door de Klant verrichte betalingen, zullen aan de Klant  worden door gefactureerd. 

4.5. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn, tenzij de vennootschap binnen 8 werkdagen per e-

mail een specifiek bezwaar ontvangt dat door het bedrijf zal worden bevestigd, of per aangetekende 

post. 

4.6. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn, is de rente bedoeld in artikel 5 van de Belgische 

wet van 2 augustus 2002 (M.B.07/08/2002), betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij 

handelstransacties zullen onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden toegepast. 

Onverminderd artikel 6 van dezelfde wet geeft niet-betaling op de vervaldag aanleiding tot een toeslag 

van 10% op het verschuldigde bedrag, zelfs in geval van uitoefening van het retentiebeding en/of de 

uitzondering van niet-nakoming, voor zover de genootschap bevoegd is haar diensten op te schorten in 

geval van betalingsachterstand. 

4.7. In geval van verzuim of vertraging in de betaling behoudt de vennootschap zich tevens het recht 

om alle leveringen of diensten aan de klant te verwijderen, al dan niet in verband met de onbetaalde 

factu(u)r(en), totdat alle resterende bedragen terugbetaald zijn met inbegrip van schadevergoeding en 

interesten wegens laattijdige betaling. 

 

5. The Dark Kitchen- Verbintenissen en verantwoordelijkheid 

5.1. The Dark Kitchen verbindt zich ertoe haar Klanten de overeengekomen producten en diensten te 

leveren volgens de overeengekomen voorwaarden. 

5.2. The Dark Kitchen maakt er een erezaak van om verse producten te gebruiken, als een product niet 

beschikbaar blijkt te zijn na bestelling, zal The Dark Kitchen de Klant informeren om hem zo nodig een 

alternatief voor te stellen. In dat geval staat het de Klant vrij het voorgestelde alternatief te weigeren en 

zal worden terugbetaald indien de betaling reeds is verricht. In geval van annulering van de bestelling 

wegens onbeschikbaarheid van het bestelde product of de bestelde dienst, is de verantwoordelijkheid 

van The Dark Kitchen strikt beperkt tot de verplichting van de terugbetaling van de ontvangen betaling 

met uitsluiting van aanvullende compensatie. 

5.3. The Dark Kitchen kan de uitvoering van haar verplichtingen opschorten of annuleren in geval van 

overmacht, in een dergelijk geval zal elk van de partijen van haar verplichtingen worden ontheven, The 

Dark Kitchen zal dan gehouden zijn tot terugbetaling. Er kan geen aanvullende schadevergoeding 

worden geëist.  

5.4. The Dark Kitchen zal de uitvoering van zijn verplichtingen kunnen opschorten of annuleren in alle 

gevallen van schuld aan het hoofd van de Klant. In een dergelijk geval zal The Dark Kitchen niet 

gehouden zijn tot enige schadevergoeding en zal The Dark Kitchen niet gehouden zijn tot het 

terugbetaling van het voorschot indien nodig. 

5.5. In elk geval waarin de verantwoordelijkheid van The Dark Kitchen zou kunnen worden 

ingeschakeld, zal The Dark Kitchen worden gehouden tot vergoeding van uitsluitend de schade die het 

rechtstreekse, onmiddellijke en voorzienbare gevolg zou zijn van het verzuim van zijn verplichtingen. 

Zijn aldus in het bijzonder uitgesloten de vergoeding van eventuele financiële of commerciële schade 

zoals winstderving, de verhoging van de algemene stijging van de algemene kosten, verstoring van de 

planning, verlies van winst, cliënteel of verwachte besparingen, het  verlies, beschadiging of corruptie 



van gegevens of verlies van gebruik, alsmede de gevolgen van eventuele vorderingen van een derde 

jegens de Klant. 

5.6. Wat de leveringstermijnen voor de online geplaatste bestellingen betreft, is het uitdrukkelijk de 

bedoeling dat de verplichting van Dark Kitchen om binnen de in de bestelling aangegeven termijn te 

leveren, uit een middelenverbintenis voortvloeit: The Dark Kitchen zal alles in het werk stellen om deze 

laatste te respecteren, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van onvermogen om de 

overeengekomen termijn te respecteren en in het bijzonder als gevolg van onvoorziene omstandigheden 

van het verkeer.  

In het geval dat de levering meer dan 1 uur vertraging oploopt ten opzichte van de voorziene maximum 

tijd, zal The Dark Kitchen de klant hiervan op de hoogte brengen die de keuze zal hebben om zijn 

bestelling te handhaven onder dezelfde voorwaarden of te beslissen om zijn bestelling te annuleren. In 

geval van annulering van de bestelling, zal The Dark Kitchen de ontvangen betaling moeten 

terugbetalen indien nodig. Er kan geen andere aanvullende schadevergoeding worden geëist. 

 

6. De klant - rechten en verplichtingen 

6.1. De Klant is verplicht The Dark Kitchen alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor de 

levering van de producten of voor de uitvoering van de bestelde diensten. 

In het bijzonder zal The Dark Kitchen in geen geval verantwoordelijk zijn in geval van -onmogelijkheid 

van levering van een on line geplaatste bestelling indien deze onmogelijkheid het gevolg is van fouten, 

onnauwkeurigheden of weglatingen, zoals voor het adres of de specificiteit van de plaatsen van levering. 

6.2. De Klant is verplicht aanwezig te zijn op het adres en tijdens het tijdstip aangegeven op het ogenblik 

van de bestelling, alsook binnen het uur volgend op dit tijdstip. 

6.3. In het geval dat de levering niet kan plaatsvinden omdat de Klant zijn verplichtingen genoemd in 

de punten 6.1 & 6.2 niet nakomt, zal de Klant contact moeten opnemen met The Dark Kitchen om een 

nieuwe levering te plannen op zijn eigen kosten. Indien een nieuwe levering niet kan plaatsvinden 

wegens het stilzitten van de Klant, zijn weigering om de kosten van de nieuwe levering te dragen of 

wegens de versheidsbeperkingen van de betrokken producten, zal geen annulering van de verkoop of 

terugbetaling mogelijk zijn. 

6.4 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de conformiteit van zijn bestelling te controleren 

op het ogenblik van de levering. Indien de Klant vaststelt dat producten ontbreken, beschadigd zijn of 

niet overeenstemmen met de inhoud van zijn bestelling, dient hij deze te weigeren en dit op de 

leveringsbron te vermelden. In dat geval kan de Klant ofwel om terugbetaling van de niet ontvangen 

producten verzoeken, ofwel om een kosteloze nieuwe levering. Indien een nieuwe levering om welke 

reden dan ook niet mogelijk is, zal The Dark Kitchen de niet-geleverde producten terugbetalen aan de 

producten die niet aan de Klant zijn geleverd, met uitsluiting van elke andere vorm van 

schadevergoeding. 

6.5. De Klant verbindt zich ertoe de verse producten na levering goed te bewaren en ze te verbruiken 

vóór de op de verpakking vermelde datum. In geval van niet-vermelding van de uiterste verbruiksdatum, 

zal de Klant verbindt zich ertoe contact op te nemen met The Dark Kitchen en de producten niet meer 

dan 2 dagen na de levering te verbruiken. 

The Dark Kitchen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verslechtering van de producten 

als gevolg van nalatigheid van de Klant en/of de slechte bewaring van de producten na hun levering. 

Bederf van de producten als gevolg van de niet-inachtneming van de op de verpakking of website 



vermelde aanwijzingen voor het opwarmen kan niet de verantwoordelijkheid zijn van The Dark 

Kitchen. 

 

7. Hygiënenormen en aanwezigheid van allergenen 

7.1. The Dark Kitchen garandeert haar Klanten de naleving van alle sanitaire normen die van toepassing 

zijn op haar activiteit. The Dark Kitchen garandeert bovendien aan haar Klanten dat zij voldoet aan alle 

verplichtingen van registratie bij het FAVV en dat het de maatregelen inzake hygiëne, etikettering en 

autocontrole nauwgezet toepast. 

7.2. The Dark Kitchen waarschuwt haar Klanten dat de op de markt gebrachte levensmiddelen worden 

bereid in keukens waar potentieel allergene ingrediënten worden gebruikt, zoals gluten, schaaldieren, 

eieren, vis, pinda's, soja, melk, noten, selderij, mosterd, sesam, sulfieten, lupine en weekdieren.  

The Dark Kitchen kan daarom niet de totale afwezigheid van sporen van deze verschillende allergenen 

in zijn atelier garanderen. The Dark Kitchen zal in geen geval, zelfs niet indien een opmerking in die 

richting door de klant is vermeld op het ogenblik van de bestelling, het risico om de afwezigheid van 

allergenen in de geleverde producten te garanderen. 

The Dark Kitchen wijst zijn klanten dus op de risico's van allergische reacties in verband met de 

consumptie van geproduceerde voedingsmiddelen. De Klant is verantwoordelijk voor het doorgeven 

van deze informatie aan zijn gasten. Elke allergische gast die door de Klant van dit risico op de hoogte 

wordt gebracht, is zich bewust van het gevaar dat verbonden is aan de consumptie van de gerechten 

bereid door The Dark Kitchen. 

 

8. Garantie - niet-conformiteit van de producten 

8.1. The Dark Kitchen garandeert het geheel van haar producten in geval van non-conformiteit of falen 

in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. 

8.2. Wanneer het gebrek aan overeenstemming een bederfelijk product betreft, zal de Klant gehouden 

zijn elk gebrek aan overeenstemming te melden vanaf de vaststelling van dit laatste en ten laatste binnen 

de 48u van de levering. 

8.3. Om zijn recht op garantie te doen gelden, neemt de klant contact op met The Dark Kitchen via een 

van de in artikel 2 van dit document genoemde middelen, beschrijft hij zo nauwkeurig mogelijk het 

aangevoerde conformiteitsgebrek, verstrekt hij alle papieren ter ondersteuning van zijn verzoek, 

alsmede de aankoopfactuur of de bevestiging van de onlinebestelling. 

Teneinde enerzijds The Dark Kitchen in staat te stellen het verzoek van de Klant te onderzoeken en 

anderzijds The Dark Kitchen in staat te stellen zo nodig alle maatregelen ter bescherming van de 

voedselketen te nemen, zal de Klant in de mate van het mogelijke, de betrokken producten, de eventuele 

resten alsook de verpakking en het etiket beschikbaar stellen voor The Dark Kitchen. 

 

9. Consumentenbescherming - Herroepingsrecht 

9.1. Overeenkomstig de beschermende bepalingen voor de Consument in het Wetboek van economisch 

recht beschikt  de Consument over een herroepingsrecht - recht van ontbinding van de gesloten koop 

wanneer deze op afstand gesloten is. 



9.2 Dit recht is uitsluitend voorbehouden aan Consumenten en is derhalve uitgesloten voor 

professionele Klanten. 

9.3. 9.3. Om dit recht geldig uit te oefenen, moet de Consument binnen 14 dagen na de datum van 

aankoop in het geval van diensten en binnen 14 dagen na de levering in het geval van de levering van 

fysieke producten te kennen geven dat hij de overeenkomst wil herroepen, hetzij door middel van het 

bijgevoegde formulier, hetzij door middel van een andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij zijn 

beslissing tot herroeping toelicht.  

9.4. In geval van herroeping betreffende de verkoop van fysieke producten die zijn verzonden, zal de 

Consument worden gehouden de geleverde producten indien nodig op eigen kosten terug te zenden, 

uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving van zijn terugtrekking. 

9.5. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument, zal The Dark Kitchen de 

Consument terugbetalen binnen 14 dagen na de kennisgeving van de herroeping door de Klant. 

9.5.1. Indien de herroeping betrekking heeft op de verkoop van fysieke goederen die de Consument op 

zijn kosten dient terug te geven, zal The Dark Kitchen de terugbetaling kunnen uitstellen totdat de 

Consument een voldoende bewijs heeft geleverd van de verzending van de teruggebrachte producten. 

9.5.2. The Dark Kitchen zal de volledige prijs van de geretourneerde producten terugbetalen, inclusief 

de kosten van levering. De eventuele extra kosten voor een andere dan de standaard levering zijn echter 

uitgesloten van terugbetaling. 

9.5.3. Indien de herroeping betrekking heeft op een dienst waarbij de Consument uitdrukkelijk heeft 

verzocht om de uitvoering van de dienst aan te vangen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn 

en waarvoor hij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen zodra de overeenkomst volledig 

is uitgevoerd: 

9.5.3.1. Geen terugbetaling is verschuldigd in geval van intrekking nadat de dienst is volledig 

uitgevoerd 

9.5.3.2. Indien de herroeping plaatsvindt terwijl de dienst gedeeltelijk is verricht, blijft de Consument 

de volgende bedragen verschuldigd aan The Dark Kitchen die betrekking hebben op de reeds verrichte 

diensten. 

9.6. De Consument wordt er tevens op gewezen dat het herroepingsrecht overeenkomstig de bepalingen 

van het Wetboek van economisch recht niet van toepassing is op de verkoop van de volgende producten: 

9.6.1. Het aanbod van goederen die snel kunnen bederven, zoals verse levensmiddelen zoals 

sandwiches, salades, schotels, enz.   

9.6.2. De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne 

niet kunnen worden teruggezonden indien deze producten na levering door de Consument zijn 

ontzegeld. 

 

10. Bescherming van persoonsgegevens 

The Dark Kitchen verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met : 

10.1. de bepalingen van de EU-verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens. 



10.2. haar algemeen beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens dat op verzoek verkrijgbaar 

is of op het volgende adres kan worden geraadpleegd: https://thedarkkitchen.be/privacy 

 

11. Algemeen 

11.1. De eventuele nietigheid van een van de bepalingen van deze overeenkomst of van een van de 

bepalingen van de Bijzondere Voorwaarden heeft geen invloed op de overeenkomst in haar geheel. 

Integendeel, de partijen zullen te goeder trouw trachten de nietig verklaarde clausule te vervangen door 

een wettige bepaling die het mogelijk maakt de door de partijen nagestreefde doelstellingen te 

verwezenlijken. 

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

11.3 Bemiddelingscomité : 

11.3.1. Elk geschil dat in het kader van dit contract ontstaat, zal op verzoek van een van de partijen 

onmiddellijk worden voorgelegd aan een verzoeningscommissie, bestaande uit een vertegenwoordiger 

van elke partij, die tot taak zal hebben een minnelijke schikking tot stand te brengen. 

11.3.2. Het bemiddelingscomité komt bijeen binnen vijf werkdagen na de indiening van het eerste 

verzoek gemaakt door de meest ijverige partij. Dit verzoek moet per aangetekende brief aan de andere 

partij worden gezonden en het verzoek moet per aangetekende brief aan de andere partij worden 

toegezonden en moet het voorwerp van het geschil vermelden. 

11.3.3. Indien het bemiddelingscomité het geschil niet heeft opgelost binnen dertig dagen na zijn eerste 

vergadering wordt een proces-verbaal van verschil van mening opgesteld, waarin beide partijen de 

redenen waarom de onderhandelingen niet tot een oplossing konden leiden. Deze notulen worden 

onmiddellijk aan de partijen doorgegeven. 

11.3.4. Na ontvangst van de notulen, of indien een van de partijen heeft geweigerd deel te nemen aan 

de bemiddelingsbijeenkomst binnen de hierboven vermelde termijnen, kan elke partij het geschil 

voorleggen aan de rechtbanken. 

11.4 In geval van mislukking van de bovenvermelde bemiddelingsprocedure, zullen enkel de 

rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Nijvel of de vrederechter van Eigenbrakel bevoegd 

zijn om kennis te nemen van het verzoek van een van de partijen. 

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

Bijlage 2 Boek VI van het Wetboek economisch recht 

In geval van een door een Consument gesloten overeenkomst op afstand moet u, indien u de 

overeenkomst wenst te herroepen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van economisch 

recht en de bepalingen van artikel 8 van onze Algemene Voorwaarden, stuur dit formulier ingevuld en 

ondertekend terug. 

Ofwel per post : The Dark Kitchen, Chemin de la Praye 7E - 1420 Braine l'Alleud 

Of per e-mail : contact@thedarkkitchen.be 

 

Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) terugtrekking uit de overeenkomst voor 

de verkoop van goederen (*)/diensten (*) hieronder: 

https://thedarkkitchen.be/privacy
mailto:contact@thedarkkitchen.be


 

Besteld op (*)/ontvangen op (*) : 

Naam, voornaam en adres van de Consument(en) : 

 

Datum ............................................................................................................... 

Handtekening(en) van Consument(en) 

(*) Doorkruisen wat niet van toepassing is 


