
 

Voorwaarden gebruik van Smaakpupil 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van Smaakpupil. 
Deze wordt aangeboden door Smaakpupil B.V. gevestigd in Bodegraven (KvK-

nummer: 7715793). De voorwaarden worden hieronder omschreven.  

 

WOORD VOORAF 

Smaakpupil kan er op geen enkele voor instaan dat de informatie op het portaal van 
Smaakpupil juist en/of volledig is. Daarbij is de informatie in het portaal niet opgesteld 
door personen met een medische achtergrond en/of specifieke kennis van uw 
specifieke medische situatie. U kunt dan ook niet uitgaan van of afgaan op de juistheid 
en volledigheid van de informatie op het portaal. Raadpleeg altijd eerst uw (huis)arts 
en/of diëtist en/of andere behandelaar voor advies ten aanzien van voeding.  
Smaakpupil is niet verantwoordelijk voor en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden 
voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op het portaal 
en/of de suggesties ten aanzien van het (wel/niet) gebruiken van bepaalde 
ingrediënten. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van 
een consult of een behandeling bij een behandelaar (zoals een huisarts of tandarts). 
Raadpleeg vooraf en bij lichamelijke klachten altijd eerst een (huis)arts, of bij 
gebitsproblemen een tandarts.  

1. Privacy 

1. Smaakpupil hecht veel waarde aan een goede bescherming van je privacy. 

Je gegevens zijn bij ons dan ook zo goed mogelijk beveiligd tegen verlies, 
inbreuk en manipulatie. 

2. Smaakpupil gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens en deelt 
persoonsgegevens of persoonlijke informatie nooit met derden. 

2. Inhoud en informatie delen 

Smaakpupil is bedoeld voor het bevorderen van je maaltijd. Jijzelf bent de eigenaar 

van de inhoud en informatie die je deelt met Smaakpupil. Alle inhoud en informatie 
die je plaatst, wordt alleen binnen jouw persoonlijke netwerk op Smaakpupil 

gebruikt. 

3. Gedragsregels voor het gebruik van Smaakpupil 

Voor het gebruik van Smaakpupil gelden gedragsregels. Die zijn nodig voor de 
veiligheid en voor een goede bescherming van je privacy. Dit zijn de belangrijkste 

gedragsregels als je Smaakpupil gebruikt: 
1. Je mag Smaakpupil niet gebruiken voor onwettige doeleinden. 

2. Je mag Smaakpupil niet gebruiken voor het plaatsen van aanstootgevende, 

haatdragende of bedreigende inhoud. 
3. We verwachten van je dat je de rechten van anderen respecteert. Dat doen 

we zelf ook. 
4. Je mag niet zonder onze toestemming gebruik maken van tekst en beeld 

van Smaakpupil en de website www.Smaakpupil.nl of andere zaken waarop 

auteursrechten gelden (bijvoorbeeld de naam Smaakpupil of het 
Smaakpupil-logo). Dit geldt ook voor gebruik van onze handelsmerken of 

andere, soortgelijke afgeleide merken. 



 

4. Registratie en beveiliging van je account 

Om Smaakpupil te kunnen gebruiken, maak je een persoonlijk account aan. Hierbij 
gelden de volgende regels: 

1. Je geeft géén valse persoonlijke gegevens op. 
2. Je maakt geen account aan voor iemand anders, tenzij je toestemming hebt 

van die persoon. 

3. Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je toestemming hebben van een van je 
ouders en/of je wettelijk vertegenwoordiger om een account aan te maken. 

4. Je deelt je wachtwoord niet met anderen, je geeft niemand toegang tot jouw 

account en je doet niets wat de veiligheid van je account kan schaden. 

5. Wijziging van de Smaakpupil-gebruiksvoorwaarden 

1. Wij kunnen deze Smaakpupil-gebruiksvoorwaarden wijzigen. Als er 

belangrijke wijzigingen in deze Smaakpupil-gebruiksvoorwaarden gemaakt 
worden, plaatsen we hiervan bericht op www.smaakpupil.app.   

2. Raadpleeg deze pagina regelmatig op nieuwe informatie. 

3. Gebruik je Smaakpupil na wijziging van de Smaakpupil-
gebruiksvoorwaarden, dan ga je daarmee automatisch akkoord met de 

gewijzigde voorwaarden. 

6. Beëindiging van je account 

1. Je kunt je account op Smaakpupil op ieder moment zelf verwijderen of 

deactiveren. Ook na beëindiging van jouw account zijn onderstaande 

voorwaarden nog steeds van toepassing: 
o I. Inhoud verwijderen 

o II Gedragsregels 

o III Registratie en beveiliging van je account 
o IV Beëindiging account 

o V Aansprakelijkheid en geschillen 
o VI Definities. 

2. Als je je niet aan deze gebruiksvoorwaarden houdt, zijn wij gerechtigd jouw 

toegang tot Smaakpupil geheel of gedeeltelijk stop te zetten. 
3. Als je een risico veroorzaakt voor Smaakpupil-gebruikers of voor ons, of als 

jouw gedrag kan leiden tot juridische stappen tegen ons of tegen 
Smaakpupil-gebruikers, kunnen we ook jouw toegang tot Smaakpupil geheel 

of gedeeltelijk stopzetten. 

4. Bij beëindiging van de Smaakpupil-gebruiksvoorwaarden ben je verplicht al 
het gebruik van software van Smaakpupil te staken en gestaakt te houden. 

7. Licentie 

1. Je krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar 

recht om de software van Smaakpupil te gebruiken voor eigen doeleinden, in 
overeenstemming met deze Smaakpupil-gebruiksvoorwaarden. Het is niet 

toegestaan om de software van Smaakpupil of eventuele documentatie aan 
een derde partij te distribueren, verkopen of verhuren. 

2. Behalve voor zover dwingend recht anders bepaalt is het uitdrukkelijk niet 

toegestaan om de software van Smaakpupil of de informatie daarin geheel 
of gedeeltelijk te kopiëren of reverse-engineering toe te passen.  

3. Bij het gebruik van software van derden, zijn de (licentie en/of andere) 
voorwaarden van deze derden onverkort van toepassing. 

8. Garanties 

1. Smaakpupil verstrekt geen garantie met betrekking tot het portaal, zoals 

beschikbaarheid, functioneren zonder onderbreking of gebreken of 
geschiktheid voor bepaalde doeleinden. Smaakpupil staat niet in voor de 

juistheid en / of de volledigheid van de informatie op het portaal. 



 

 

9. Vertrouwelijkheid 

1. Alle informatie, inclusief maar niet beperkt tot data, afbeeldingen, 
specificaties, documentatie, softwarelijsten, object- of broncode, prijzen is 

beschermd en vertrouwelijk.  Je stemt ermee in dat dergelijke informatie 

alleen gebruikt mag worden in overeenstemming met de bepalingen van 
deze Smaakpupil-gebruiksvoorwaarden en dat je tijdens of na afloop of 

beëindiging van deze Smaakpupil-gebruiksvoorwaarden, de informatie niet 

(in)direct openbaar maakt aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Smaakpupil.  

 

10. Intellectuele eigendomsrechten 

1. Je erkent en begrijpt dat de software van Smaakpupil en alle intellectuele 

eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, eigendom zijn van (of in licentie 

zijn gegeven door derden aan) Smaakpupil en dat niets in deze Smaakpupil-
gebruiksvoorwaarden bedoeld is om het eigendom van de Smaakpupil 

software en de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten over te dragen 
op jou. Je krijgt slechts een beperkte licentie voor gebruik van de software 

zoals beschreven in deze Smaakpupil-gebruiksvoorwaarden. 

2. Je mag de begeleidende documentatie en het standaard trainingsmateriaal 
(indien aanwezig) kopiëren, maar alleen voor interne doeleinden. 

Documentatie en standaard trainingsmateriaal van Smaakpupil mogen niet 

worden bewerkt tenzij schriftelijke toestemming is verleend. 
 

11. Aansprakelijkheid en geschillen 

1. Het gebruik van Smaakpupil is volledig op eigen risico. Wij bieden 
Smaakpupil aan de gebruikers aan zoals het is (‘as is’), als online platform 

zonder expliciete of impliciete garanties. Smaakpupil is een softwareproduct; 

wij kunnen niet op enige wijze garanties geven dat Smaakpupil altijd online 
en veilig is, zonder fouten, storingen, vertraging of onregelmatigheden. 

Vanzelfsprekend streven wij hier wel naar. 
2. We geven gedragsregels voor de gebruikers van Smaakpupil, maar we 

controleren niet wat Smaakpupil-gebruikers doen op Smaakpupil en we 

oefenen daarop ook geen invloed uit. Wij zijn dus niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor het gedrag van gebruikers op Smaakpupil en ook niet 

voor inhoud of informatie die gebruikers delen op Smaakpupil. In het 
bijzonder zijn we niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor 

aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of andere afkeurenswaardige 

inhoud of informatie op Smaakpupil. 
3. Als iemand een schadeclaim indient tegen ons (of op andere wijze 

verantwoordelijk houdt of aansprakelijk stelt), die betrekking heeft op jouw 

acties, door of namens jou gepubliceerde inhoud of informatie op 
Smaakpupil, dan ben je verplicht ons schadeloos te stellen voor alle schade, 

verliezen en kosten die met deze claim gemoeid zijn. 
4. Smaakpupil is niet verantwoordelijk voor en staat niet in voor de juistheid 

van acties, inhoud, informatie of gegevens van derden. 

5. Smaakpupil is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder ook 
begrepen gevolgschade en winstderving. 

6. Wanneer Smaakpupil wel aansprakelijk is voor rechtstreekse schade die 
voortvloeit uit deze gebruiksvoorwaarden, dan is die aansprakelijkheid 

beperkt tot maximaal € 1500,- voor de duur van deze Smaakpupil-

gebruiksvoorwaarden. 



 

7. Smaakpupil is niet gehouden tot vergoeding van aansprakelijkheid voor 

zover de verzekeraar van Smaakpupil deze schade niet vergoedt. 
8. Op deze Smaakpupil-gebruiksvoorwaarden en voor alle geschillen die hieruit 

en/of uit het gebruik van Smaakpupil voortkomen of hiermee samenhangen, 

geldt het Nederlands recht. Alle geschillen voorkomend uit deze Smaakpupil-
gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door rechtbank 

Rotterdam.  

 

12. Help Smaakpupil beter worden 

We stellen het op prijs als je reageert, commentaar geeft of suggesties doet voor 

Smaakpupil. Je bent hiertoe uiteraard niet verplicht. Wij hebben de vrijheid alle 
reacties, commentaar en suggesties te gebruiken die worden geplaatst op of via 
Smaakpupil.  

Definities 

In de lijst hieronder staat de betekenis van de belangrijkste woorden en begrippen. 

Het gaat om de betekenis van de woorden en begrippen zoals ze gebruikt worden 

in deze Smaakpupil-gebruiksvoorwaarden. 
 

Smaakpupil 
Met Smaakpupil bedoelen we de functies en services die we beschikbaar stellen: 

o via onze website www.smaakpupil.app  en andere websites van het 

Smaakpupil-merk; 
o via co-branding (waaronder subdomeinen, internationale versies, widgets en 

mobiele versies); 

o via ons platform; 
o via andere media, software (zoals een werkbalk), apparaten of netwerken die al 

bestaan of nog worden ontwikkeld. 

Overige regels en voorwaarden 

1. Als een deel van deze Smaakpupil-gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar 

blijkt te zijn, blijft het resterende deel volledig van kracht en geldig. 

2. Je mag alleen rechten of verplichtingen uit de Smaakpupil-
gebruiksvoorwaarden overdragen aan iemand anders als wij daarvoor 

toestemming geven. 
3. Wij kunnen al onze rechten en verplichtingen die beschreven staan in de 

Smaakpupil-gebruiksvoorwaarden vrij toewijzen aan de nieuwe eigenaar of 

rechthebbende bij een fusie, reorganisatie, overname of verkoop van activa, 
op grond van, op basis van de wet of anderszins. 

4. We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan gebruikers zijn 

verleend. 
 

Algemene gegevens Smaakpupil B.V 
Smaakpupil B.V.  
Oud Bodegraafseweg 80 

2411 HW te Bodegraven 
 

KVK-nummer: 77157931 

Btw-identificatienummer: NL8609 18 191 B01 
 

IBAN-rekeningnummer: NL69 RABO 0353 1816 33 
BIC: RABONL2U 
 

Contact: info@smaakpupil.app 

http://www.smaakpupil.app/
mailto:info@smaakpupil.app
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