DISCLAIMER - PRIVACY & COOKIE POLICY
Deze website is eigendom van Smaakt vzw
Adres zetel: Charles De Kerchovelaan 187, 9000 Gent,
Telefoon: 0473/47.35.34
E-mail: sandra@gentsmaakt.be
Ondernemingsnummer: BE0833.885.739
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgende
algemene voorwaarden.
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, producten, teksten,
beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Smaakt vzw of
rechthoudende derden.
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke
of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies
aan de gebruiker worden beschouwd.
Smaakt vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist,
nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen
in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten
of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Smaakt vzw de grootst
mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Smaakt vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse
schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld,
kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving
aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Smaakt vzw geeft geen garanties voor de goede werking
van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking
of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of
onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Smaakt vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere
wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een
andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle
verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het
computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks
naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze
een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Smaakt vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere
kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of
de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken
van het arrondissement Gent bevoegd.
Privacybeleid
Smaakt vzw hecht belang aan uw privacy.
De verantwoordelijke voor de verwerking, Smaakt vzw respecteert de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (Verordening 2016/679) van het Europese Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:
Marketingdoeleinden - We wensen de gebruiker te voorzien van gerichte communicatie, promoties,
aanbiedingen en andere advertenties. We vragen hiervoor steeds de uitdrukkelijke toestemming van
de cliënten. Zo er reeds een klantenrelatie is met ons kantoor sturen wij marketingcommunicatie
waarvan wij vermoeden dat deze de cliënten zou kunnen interesseren. De cliënten hebben het recht
om op elk moment hun bezwaar kenbaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.
U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken,
wanneer deze verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming. De intrekking doet geen afbreuk
aan de geldigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking. Indien u geen nieuwsbrieven of
informatie over onze producten en diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich eveneens op elk
moment uitschrijven na ontvangst van de email van Smaakt vzw.
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Recht op toegang: u heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet
verwerken van uw betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te
verkrijgen van die persoonsgegevens;
Recht op rectificatie: u heeft het recht om onverwijld rectificatie van uw betreffende onjuiste
persoonsgegevens te verkrijgen;
Recht om vergeten te worden: u heeft het recht om zonder onredelijke vertraging, in
bepaalde omstandigheden, wissing van uw betreffende persoonsgegevens te verkrijgen;
Recht van overdracht: onder voorbehoud van de rechten en vrijheden van derden, heeft u
het recht uw betreffende persoonsgegevens, die door u werden verstrekt, in een
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die
gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
Recht op beperking: u heeft het recht om, in bepaalde omstandigheden, de beperking van
een bepaalde verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de
verwerkingsverantwoordelijke hiertegen dwingende gerechtvaardigde gronden kan
aanvoeren of in het kader van de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering;
Recht van niet-profilering: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend
op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u
rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft;
Recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

• Verwerking van uw aanvraag
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en
ondertekende
aanvraag
aan
Smaakt
vzw,
Charles
De
Kerchovelaan
187,
9000
Gent, info@gentsmaakt.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.
Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent
zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het
gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Smaakt vzw ,
Charles De Kerchovelaan 187, 9000 Gent, sandra@gentsmaakt.be.
In geval van doorgifte aan derden: Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan
derden.
Smaakt vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals
browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website
langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk
de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde
persoonsgegevens te beletten, heeft Smaakt vzw procedures op het gebied van veiligheid en
organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op
hun bewaring. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om een
hoge graad van bescherming te verzekeren. Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle
verwerkers waar Smaakt vzw een beroep op doet.
De persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig de heersende wetgeving terzake.
Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw
computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies
kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren.
Bij het gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden. Bijkomende
informatie op welke wijze Smaakt vzw uw persoonsgegevens, die via de Website verkregen werden,
verwerkt, kan u terugvinden in ons Privacy beleid.
Door het gebruik van cookies op de website kunnen volgende persoonsgegevens verwerkt worden:
- Elektronische identificatiegegevens: IP-adres, cookies, browser, toestel, etc.
- Elektronische lokalisatiegegevens: geografische locatie, etc.
Soorten cookies:
‘Noodzakelijke cookies’: Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door
basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te
maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
‘Voorkeurscookies’: Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die
van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de
regio waar u woont.
‘Statistische cookies’: Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers
hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
‘Marketingcookies’: Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze
verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en
relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers
en externe adverteerders.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot
doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de
vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de
gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden,
bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in.
Bijvoorbeeld cookies van Facebook & Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van
de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan de website.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw
harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen
verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Ook heeft u
eerst uw toestemming gegeven via de daarvoor voorziene pop-up. Zo niet, dan zullen nietnoodzakelijke cookies niet geactiveerd worden bij uw bezoek.
FIRST PARTY COOKIES: functionele cookies
Naam: domeinnaam zonder de extensie .be of .com
Domeinnaam: domeinnaam met www vooraan
Doel: session cookie, algemene werking van de site
Bewaarduur: sluiten browser

Naam: session_oak_app
Domeinnaam: domeinnaam met www vooraan
Doel: session cookie, algemene werking van de site
Bewaarduur: sluiten browser

THIRD PARTY COOKIES: analytische cookies
Naam: _ga
Domeinnaam: domeinnaam zonder www vooraan
Doel: analytische cookie voor Google Analytics
Bewaarduur: 2 jaar

Naam: _gat
Domeinnaam: domeinnaam zonder www vooraan
Doel: analytische cookie voor Google Analytics
Bewaarduur: 1 minuut

Naam: _gid
Domeinnaam: domeinnaam zonder www vooraan
Doel: analytische cookie voor Google Analytics
Bewaarduur: 24 uur

Klacht indienen
Wenst u klacht in te dienen?
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Alle facturen zijn ten laatste betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.
Elke klacht omtrent de inhoud van de factuur moet ingediend worden per aangetekend schrijven
binnen de 10 dagen na factuurdatum, zoniet worden de facturen aanzien als definitief aanvaard
zonder voorbehoud.
De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven in de samenwerkingsovereenkomst.
Klachten met betrekking tot de geleverde goederen of diensten kunnen niet aanvaard worden
wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de 7 dagen na levering.
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling
interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet
van de Europese Centrale Bank.
Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %,
met een minimum van 25 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten
en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

VOORWAARDEN WAARBORG VOUCHERS GENT SMAAKT
1 Voorwerp
Deze voucher voorwaarden zijn van toepassing op de vouchers die worden aangeboden door vzw Smaakt
tijdens het event Gent Smaakt editie 2022. Door gebruik te maken van de voucher stemt u in met de
toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
De waarborgvoucher ontvangt u bij de aankoop van drank op het event Gent Smaakt editie 2022, waarbij de
drank wordt geserveerd in een glas, herbruikbare beker of flesjes en het recipiënt onaangetast terug wordt
afgeleverd.

2 Algemeen
2.1 Tijdens Gent Smaakt editie 2022 kan u tegen inlevering van de voucher:
a. door de voucher te scannen middels de QR-code de waarde van de voucher in uw wallet ontvangen;
b. tegen inlevering van de voucher een zakje chips of blikje Pepsi Cola ontvangen;
c. het bedrag van de waarde van de voucher ontvangen in cash.
2.2 De voucher:
-

is geldig tijdens het event Gent Smaakt editie 2022
kan één keer worden gebruikt
is overdraagbaar aan derden
wordt in één keer besteed

3 Geldigheidsduur voucher
Na de beëindiging van het event Gent Smaakt vervalt de mogelijkheid om de voucher in te wisselen.

