
Algemene (bezorg)voorwaarden Picky People Kitchen

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die gelden voor de dienstverlening van Picky 
People Kitchen, een initiatief van Picky People Cloud Kitchen BV, gevestigd op 
Transistorstraat 58C, 1322 CG Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 83661387. Bekend bij de belastingdienst onder BTW-nummer 
NL862950430B01.

1. Overeenkomst

1.1 Picky People Kitchen heeft als doelstelling om maaltijden te bereiden die op 
bestelling bij klanten worden bezorgd op het door hen opgegeven adres.
1.2 Een bestelling is definitief als Picky People Kitchen deze per e-mail aan je heeft 
bevestigd. Het staat Picky People Kitchen te allen tijde vrij om een bestelling te 
weigeren. 
1.3 Door het plaatsen van een bestelling op de website www.PickyPeople-Kitchen.nl 
accepteer je het aanbod Picky People Kitchen en ga je een overeenkomst aan met dit 
bezorgrestaurant. Picky People Kitchen zal je bestelling bij je afleveren. Eventuele 
vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot Picky People Kitchen.
Betalingen die via de website worden gedaan worden uiteindelijk overgemaakt op de 
rekening van Picky People Kitchen.
1.4 In het kader van deze overeenkomst worden door onze partner Sitedish 
persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. 
Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw 
persoonsgegevens, zie hun privacy policy.
1.5 Picky People Kitchen zal je persoonsgegeven in ieder geval nooit zonder je 
toestemming aan derden verstrekken.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag die op de site staat 
aangegeven. De prijzen staan per gerecht vermeld. Indien van toepassing worden 
bezorgkosten in rekening gebracht. Levering is mogelijk in de postcodegebieden die 
op moment van bestellen geactiveerd zijn op de bestelwebsite.
2.2 We streven ernaar de bestelling binnen de aangegeven tijd op het door jouw 
gewenste adres af te leveren. Echter bij overmacht of door bijzondere 
omstandigheden zoals weer, verkeer en/of personele bezetting, kan het voorkomen 
dat deze indicatie niet gehaald kan worden.
2.3 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op jou nadat de bestelling is 
geleverd en betaald.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties gecommuniceerd door Picky People Kitchen dienen 
tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Picky 
People Kitchen achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele 
acties.
3.2 Picky People Kitchen is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties voortijdig 
te beëindigen.
3.3 Alle acties zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.

4. Prijs en betaling

4.1 De tarieven voor onze dienstverlening worden bekendgemaakt door middel van de

https://bestellen.pickypeople-kitchen.nl/algemeen/privacybeleid.pdf


website. 
4.2 Een reeds gedane bestelling kan alleen geannuleerd worden na telefonisch overleg
en uiterlijk 20 minuten voor het beoogde leveringsmoment.

5. Rechten van intellectuele eigendom 

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) 
www.PickyPeople-Kitchen.nl en de aangeboden producten, inclusief 
verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Picky People BV. Onder rechten 
van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, 
merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en
andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen 
inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) 
website www.PickyPeople-Kitchen.nl en of de geleverde producten, inclusief 
verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is niet toegestaan op de website 
en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of 
herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen 
of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere 
wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan
te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan 
of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van Picky People Kitchen.
5.2 Picky People Kitchen heeft het recht om je ingezonden bijdragen, zoals recensies, 
te gebruiken voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. 
5.3 Picky People Kitchen heeft het recht om je bijdrage naar eigen inzicht op de 
website te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de
gebruiker opgegeven (gebruikers-)naam.

6. Aansprakelijkheid 

6.1 De totale aansprakelijkheid van Picky People Kitchen wegens een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is 
beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die 
overeenkomst bedongen prijs.
6.2 Picky People Kitchen is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die 
optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel 
uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking
van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van Picky 
People Kitchen en/of onze bestuurders.
6.3 De aansprakelijkheid van Picky People Kitchen voor indirecte schade, 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
6.4 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze 
dienstverlening (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen 
met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde 
voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, 
ook als jij Picky People Kitchen daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld, en Picky 
People Kitchen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor 
ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.
6.5 Je vrijwaart Picky People Kitchen voor welke claim dan ook van jezelf of van 
derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van 
onze dienstverlening.

7. Algemeen

7.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te 



allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om 
onze dienstverlening stop te zetten.
7.2 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van 
toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van 
eventuele geschillen kennis te nemen.
7.3 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is 
en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De 
nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een 
bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde 
bepaling.
7.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Picky 
People Kitchen BV worden overgedragen, heeft Picky People Kitchen BV het recht om 
alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van 
gebruikers, en alle accounts, mede over te dragen.

Almere, 9 juni 2022


