Algemene voorwaarden NOFOODWASTED | Afnemers
Definities
NOFOODWASTED:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOFOODWASTED B.V., statutair gevestigd te
(5047 TW) Tilburg, aldaar kantoorhoudende aan de Aphroditestraat 7. NOFOODWASTED is
geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: 62075020. NOFOODWASTED, Afgeprijsd en
qoob2b zijn handelsnamen van NOFOODWASTED;
Partner:
de marktpartij handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst heeft gesloten
met NOFOODWASTED om via de Afgeprijsd App afprijzingen te communiceren met Afnemers;
Afprijzing:
door Partner zelf geïnitieerd voordeel, korting of vergelijkbaar aanbod voor de Afnemer,
dat door middel van de Afgeprijsd App gerubriceerd, gepubliceerd en gecommuniceerd wordt;
Afnemer:
iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Afgeprijsd App met een mobiele telefoon of andere
mobiele communicatieapparatuur en die gebruik kan maken van Afprijzingen van Partners;
Locatie:
de locatie waar de Partner de Afnemer de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van de Afprijzing bij de
Partner;
Afgeprijsd App:
de mobiele applicatie van NOFOODWASTED waarmee Afprijzingen van Partners worden gerubriceerd,
gepubliceerd en gecommuniceerd en handelend onder de namen; NOFOODWASTED, Afgeprijsd en
qoob2b.

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Afnemers.
2. Door het gebruik van de Afgeprijsd App aanvaardt de Afnemer deze algemene voorwaarden.
3. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en kunnen
online worden bekeken en gedownload. Dit biedt de Afnemer de mogelijkheid de algemene
voorwaarden te allen tijde nogmaals te bekijken

Wat biedt NOFOODWASTED de Afnemer?
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1. NOFOODWASTED biedt, via de Afgeprijsd App, een voor Afnemers gratis dienst met informatie
over een aantrekkelijke Afprijzing van Partner. Deze Afprijzing kan betrekking hebben op
goederen of diensten en zijn door de Partner zelf bedacht. De dienstverlening van
NOFOODWASTED aan een Afnemer beperkt zich tot het verstrekken van informatie via de
Afgeprijsd App. NOFOODWASTED treedt hierbij op als tussenpersoon.
2. NOFOODWASTED kan niet garanderen dat een overeenkomst tussen de Partner en de Afnemer
(op een succesvolle wijze) tot stand komt. De Afnemer gaat door het aanschaffen van een
Afprijzing geen overeenkomst aan met NOFOODWASTED, maar met de Partner. De in een
Afprijzing vermelde prestatie levert de Partner aan de Afnemer voor eigen rekening en voor eigen
risico. NOFOODWASTED zèlf is niet gehouden tot het leveren van enige prestatie, goed of dienst
aan de Afnemer op grond van een Afprijzing, of anderszins.
3. NOFOODWASTED zal altijd maximale inspanning verrichten om te zorgen dat de Afgeprijsd App
en haar website zonder technische storingen functioneren. Desondanks kunnen met name
onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling van de Afgeprijsd App of website storingen
veroorzaken die de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde
omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan. NOFOODWASTED kan de beschikbaarheid
van de Afgeprijsd App of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen.

Activeren en gebruik van de Afgeprijsd App
1. De Afnemer maakt op de volgende wijze gebruik van een Afprijzing die wordt aangeboden via de
Afgeprijsd App:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

De Afnemer downloadt de Afgeprijsd App uit de betreffende appstore;
De Afnemer opent de Afgeprijsd App en heeft de optie om via Facebook, Twitter, mail of
anoniem in te loggen.
De Afnemer selecteert een of meerdere Partner(s) in zijn omgeving;
De Afnemer bekijkt lopende Afprijzingen van Partners en selecteert een Afprijzing;
De Afnemer begeeft zich naar de Locatie van de geselecteerde Afprijzing;
De Afnemer heeft nu de optie om deze Afprijzing, mits voorradig, aan te schaffen.

2. Een gedeelte van de Afprijzingen kan de Afnemer via de Afgeprijsd App bestellen. Hierdoor komt
een overeenkomst tussen de Partner en de Afnemer tot stand.
3. De Afnemer dient de prijs van de bestelde Afprijzing via iDeal te voldoen.
4. Na het plaatsen van de bestelling via de Afgeprijsd App en ontvangst van de betaling via iDeal,
ontvangt de Afnemer een bevestiging van de bestelling in de Afgeprijsd App.
5. Op vertoon van de bevestiging en accordering daarvan door de Locatie van de bestelde Afprijzing
kan de Afnemer de bestelde Afprijzing afhalen.
6. In verband met de bederfelijkheid van de Afprijzingen is het niet mogelijk een bestelling te annuleren.

Looptijd van de Afprijzingen
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Een Afprijzing heeft een vooraf vastgestelde looptijd. De looptijd is voor de Afnemer zichtbaar in de
Afgeprijsd App. Na afloop van deze periode geldt de Afprijzing niet meer en kan de Afnemer geen
aanspraak meer maken op de Afprijzing. Het kan voorkomen dat een Afprijzing wel zichtbaar is in de
Afgeprijsd App maar niet meer beschikbaar bij de Partner. In dat geval kan de Afnemer geen
aanspraak maken op de Afprijzing.

Kosten, prijzen en betaling
1. De Afnemer is, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, geen vergoeding verschuldigd voor het
downloaden en het gebruik van de Afgeprijsd App.
2.

De prijzen van de Afprijzingen zullen door de Partners in de Afgeprijsd App worden vermeld. Deze
prijzen variëren en kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De wijzigingen hebben geen invloed
op bestelde Afprijzingen waarvoor de Afnemer reeds een bevestiging heeft ontvangen.

3.

Afprijzingen die via de Afgeprijsd App besteld kunnen worden dienen via iDeal te worden betaald.
Deze service wordt verzorgd door Adyen. De betaling wordt rechtstreeks aan NOFOODWASTED
gedaan, die daarbij uitsluitend optreedt als agent namens de betreffende Partner.
NOFOODWASTED is gemachtigd door de Partners de betalingen namens hen in ontvangst te
nemen. Ieder betaling aan NOFOODWASTED ontslaat de afnemer van zijn verplichtingen dit bedrag
aan de Partner te betalen.

4.

Voor Afprijzingen die niet via de Afgeprijs App besteld kunnen wordt, geldt dat deze dienen te
worden afgerekend bij aanschaf van de Afprijzing op de Locatie.

Aansprakelijkheid
1. NOFOODWASTED is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige door de Afnemer geleden
schade of ander nadeel, ongeacht of deze schade het gevolg is van handelen door
NOFDOODWASTED zelf en/of door entiteiten handelend in opdracht van NOFOODWASTED, tenzij
de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid uitsluitend door het leidinggevende
personeel van NOFOODWASTED.
2. NOFOODWASTED levert via haar Afgeprijsd App slechts Afprijzingen aan de Afnemer.
NOFOODWASTED is op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor
overeenkomsten die worden gesloten tussen de Afnemer en de Partner. NOFOODWASTED is ten
opzichte van de Afnemer niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in
de nakoming of anderszins door de Partner. NOFOODWASTED kan op geen enkele wijze worden
gehouden tot het vergoeden van enige schade veroorzaakt door de tekortkoming in de nakoming
door de Partner.
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Intellectuele eigendom
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Afgeprijsd App berusten bij
NOFOODWASTED. Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of een
anderszins gebruik van enig aan NOFOODWASTED toebehorend intellectueel eigendomsrecht is
niet toegestaan, tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming van NOFOODWASTED is
verkregen.

Overige bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. De actuele algemene
voorwaarden zijn beschikbaar via www.nofoodwasted.com. Mocht u het met de gewijzigde algemene
voorwaarden oneens zijn, kunt u de Afgeprijsd App verwijderen en geen gebruik meer maken van de
Afgeprijsd App.
2. NOFOODWASTED behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de App en
haar website te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.
3. Mochten afzonderlijke bepalingen van de algemene voorwaarden ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit
de rechtsgeldigheid van de rest van de algemene voorwaarden niet.
4. Indien en voor zover een der bepalingen van de algemene voorwaarden ongeldig is of naar de
beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan
zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.
5. Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van de door NOFOODWASTED
aangeboden diensten, is NOFOODWASTED altijd bereikbaar per email onder
vraag@nofoodwasted.com.
6. Op de onder deze algemene voorwaarden aangegane overeenkomst is, tenzij dwingendrechtelijk
anders in voorgeschreven, Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar
aanleiding van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden tussen NOFOODWASTED en
Afnemers, zullen voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen
aan de bevoegde rechter te Breda.
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