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Scanfie ('Scanfie', 'ons', 'onze', 'wij' of 'we') biedt diensten via internet voor horeca, vrije tijd
en evenementen. Lees onze Servicevoorwaarden door, zodat u weet wat er op uw gebruik
van Scanfie van toepassing is. U stemt in met onze Servicevoorwaarden ('Voorwaarden')
door onze apps, diensten, functies, software of website (gezamenlijk 'Diensten') te
installeren, bezoeken of gebruiken.

Over onze diensten
U moet zich registreren voor onze Diensten met correcte gegevens en indien deze wijzigen,
moet u dit in de app bijwerken of aan ons doorgeven. Voor het gebruik van onze Diensten
moet u minstens 18 jaar oud zijn. U moet beschikken over bepaalde apparaten, software en
gegevensverbindingen, die wij niet leveren, om onze Diensten te gebruiken. Zolang u onze
Diensten gebruikt, stemt u ermee in updates, waaronder automatische updates, voor onze
Diensten te downloaden en installeren. U bent verantwoordelijk voor alle abonnements- en
andere kosten en belastingen die samenhangen met uw gebruik van onze Diensten. We
kunnen kosten voor onze Diensten in rekening brengen, waaronder de toepasselijke
belastingen. We kunnen bestellingen weigeren of annuleren. We verstrekken geen restitutie
voor onze Diensten, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Diensten van derden
Met onze Diensten hebt u mogelijk toegang tot websites, apps, inhoud en andere producten
en diensten van derden of kunt u deze gebruiken of bezoeken. We wijzen u erop dat bij het
gebruik van diensten van derden de voorwaarden en beleidsregels van die derden van
toepassing zijn op het gebruik van die diensten.

Licenties
Wij zijn de eigenaar van alle auteursrechten, handelsmerken, domeinen, logo's,
beeldmerken, handelsgeheimen, octrooien en andere intellectuele-eigendomsrechten die
samenhangen met onze Diensten. U mag onze auteursrechten, handelsmerken, domeinen,
logo's, beeldmerken, handelsgeheimen, octrooien en andere intellectuele-eigendomsrechten
niet gebruiken, tenzij u hiervoor onze expliciete toestemming hebt.
Uw licentie aan Scanfie. Voor de exploitatie en verlening van onze Diensten verleent u aan
Scanfie een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare
licentie voor het gebruik, de reproductie, de distributie, het maken van afgeleide werken van,
de vertoning en de uitvoering van de informatie (met inbegrip van de inhoud) die u uploadt,
indient, opslaat, verstuurt of ontvangt naar, op of via onze Diensten. De rechten die u
verleent in deze licentie zijn voor het beperkte doeleinde van de exploitatie en verlening van
onze Diensten.
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De licentie van Scanfie aan u. We verlenen u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve
en niet-overdraagbare licentie om onze Diensten te gebruiken, met toepassing van en in
overeenstemming met onze Voorwaarden. Deze licentie wordt uitsluitend verleend om u in
staat te stellen gebruik te maken van onze Diensten, op de wijze zoals toegestaan in onze
Voorwaarden. Er worden geen licenties of rechten impliciet of anderszins verleend, met
uitzondering van de uitdrukkelijk aan u verstrekte licenties en rechten.

Disclaimers
U gebruikt onze Diensten op eigen risico en onder toepassing van de volgende disclaimers.
We bieden onze services als zodanig aan (‘as is’) zonder enige expliciete of impliciete
garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid,
geschiktheid voor een specifiek doeleinde, titel, niet-schending en vrijheid van
computervirussen of andere schadelijke code. We garanderen niet dat door ons verstrekte
informatie juist, volledig of nuttig is, dat onze diensten operationeel, vrij van fouten of veilig
zullen zijn of dat onze diensten zonder storingen vertragingen of imperfecties zullen
functioneren. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de controle
van de manier waarop of wanneer onze gebruikers onze diensten of de functies, diensten en
interfaces die onze diensten bieden, gebruiken. We zijn niet verantwoordelijk voor en niet
verplicht om de acties of informatie (met inbegrip van de inhoud) van onze gebruikers of
derden te reguleren. u vrijwaart ons, gelieerde bedrijven en de directeuren, werknemers,
partners en vertegenwoordigers daarvan (gezamenlijk 'de Scanfie-partijen'), tegen
vorderingen, klachten, aanklachten, controverses of geschillen (gezamenlijk 'vorderingen')
en schade, zowel bekend als onbekend, in verband met, voortvloeiend uit of op andere wijze
verbonden met een vordering die u hebt op een derde.

Beperking van aansprakelijkheid
De Scanfie-partijen zijn jegens u niet aansprakelijk voor eventuele winstderving of andere
gevolg-, speciale, punitieve, indirecte of incidentele schade die verband houdt met,
voortvloeit uit of anderszins verbonden is met onze Voorwaarden, ons of onze Diensten,
zelfs niet als de Scanfie-partijen zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke
schade. Onze totale aansprakelijkheid in verband met, voortvloeiend uit of anderszins
verbonden met onze Voorwaarden, ons of onze diensten bedraagt niet meer dan honderd
euro of het bedrag dat u ons in de afgelopen twaalf (12) maanden hebt betaald. De hiervoor
genoemde disclaimer van bepaalde schade en beperking van de aansprakelijkheid is van
toepassing voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht.
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Vrijwaring
U stemt ermee in de Scanfie-partijen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren
van of tegen alle vormen van aansprakelijkheid, schade, verliezen en uitgaven (met inbegrip
van redelijke juridische vergoedingen en kosten) die verband houden met, voortvloeien uit of
anderszins verbonden zijn met het volgende: a) uw toegang tot of gebruik van onze
Diensten, met inbegrip van informatie die is verstrekt in verband daarmee, b) uw schending
of vermeende schending van onze Voorwaarden, of c) enige onjuiste verklaring die u hebt
gemaakt. Als we dat vragen, verleent u volledige medewerking aan de verdediging tegen of
schikking van eventuele vorderingen.

Beschikbaarheid van onze Diensten
Onze Diensten kunnen worden onderbroken, waaronder ten behoeve van onderhoud,
reparaties en upgrades, of als gevolg van netwerk- of apparatuurstoringen. We kunnen
sommige van of al onze Diensten te allen tijde stopzetten, met inbegrip van bepaalde
functies en de ondersteuning voor bepaalde apparaten en platforms. Gebeurtenissen die
buiten onze invloedssfeer liggen, kunnen van invloed zijn op onze Diensten, zoals natuurlijke
gebeurtenissen of andere situaties van overmacht.

Beëindiging van onze diensten
U kunt de Dienst of Diensten opzeggen per kalendermaand met een opzegtermijn van 1
maand.
We kunnen uw toegang tot of het gebruik van onze Diensten te allen tijde ongeacht de reden
wijzigen, opschorten of beëindigen, zoals wanneer u onze Voorwaarden of de intentie
daarvan schendt, of wanneer u letsel of mogelijke (wettelijke) risico's voor ons, onze
gebruikers of anderen veroorzaakt.

Overige
Scanfie is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor eventuele frauduleuze betalingen en de
eventuele gevolgen daarvan.
U blijft zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor een deugdelijke (financiële)
administratie en samenstelling van bijvoorbeeld de menukaart conform geldende wet- en
regelgeving, Scanfie kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.
Ontvangen klant betalingen worden eens per week in batch overgemaakt naar uw
bankrekening, de bijbehorende transactiekosten en facturen kunnen daarbij gelijk door
Scanfie worden ingehouden.
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