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ALGEMENE VOORWAARDEN 

Levering geschiedt vanaf locatie van verkoop Allerfoods. De klant is verplicht de zaken af te nemen op het 
moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het 
verstrekken van betaling of informatie die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is verkoper gerechtigd 10% van de 
verkoopsom als vergoeding te vragen.  

Geen bedenktijd, geplaatste order is definitief. Bent u het niet eens met voorwaarden dan binnen 12 uur 
bekendmaken zodat bestelling teniet wordt gedaan. 

Voorts is de klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van 
dien aard zijn dat nakoming van de bestelling onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen 
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van klant kan 
worden gevergd. Deze dienen minimaal 12 vóór afhaal dag kenbaar gemaakt worden 

Het door Allerfoods geleverde, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden 

gebruikt. De klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige 

andere wijze te bezwaren.  

Allerfoods is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de klant is uitgegaan 

van door namens Allerfoods verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens. Indien Allerfoods aansprakelijk mocht 

zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Allerfoods beperkt tot maximaal eenmaal de 

factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de Allerfoods websites. Ondanks de constante zorg 
en aandacht die wij aan de samenstelling van de websites besteden, is het toch mogelijk dat de informatie die hier 
wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de informatie op de website van Allerfoods kunnen geen rechten 
worden ontleend. Als op websites van Allerfoods verstrekte informatie tekortkomingen en/of fouten vertoont, zullen 
wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. 

Allerfoods wijst iedere aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirect schade af die ontstaat uit het 
gebruik maken van de Allerfoods websites of van de op of via Allerfoods websites ter beschikking gestelde 
informatie. 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om 
uw privacy te beschermen. Door gebruik te maken van deze website en het plaatsen van een bestelling geeft u aan 
het privacy beleid te accepteren. Allerfoods respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er 
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  

 

 

 

Wanneer u een bestelling of anderszins het bestelformulier invult vragen we u om persoonsgegevens te 
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de bestelling uit te kunnen voeren. De gegevens worden 
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opgeslagen op een beveiligde server van Allerfoods. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere 
persoonlijke gegevens. 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. 
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het 
mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een 
beveiligde server van Allerfoods. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens. Deze 
berichten worden na 3 maanden verwijderd van onze beveiligde server. 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 
beschreven tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Wij bieden alle bezoekers de 
mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is 
verstrekt. 

De links naar andere websites op de Allerfoods website opereren onafhankelijk van Allerfoods waar 
Allerfoods dan ook geen enkele zeggenschap over heeft. Het kan zijn dat andere websites een eigen privacy policy, 
cookie policy en gebruiksvoorwaarden hebben en we adviseren die goed door te lezen als u een bezoek brengt aan 
deze websites. Allerfoods is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze 
websites of voor enig ander gebruik van de websites. Elke aansprakelijkheid voor het gebruik van en de inhoud van 
die websites wordt afgewezen. 

 

PRIVACYWET AVG 

Bij bestellingen via mail en bestelformulier worden mail en bestelformulier bewaard totdat de bestelling is 
opgehaald door de klant. Daarna worden zowel mail als bestelformulier verwijderd. De factuur wordt alleen 
gemaakt op basis van factuurnummer zodat deze niet meer te herleiden is naar persoonsgegevens. Alle eerdere 
facturen die gemaakt zijn in het jaar 2016/2017/2018, evenals mailverkeer en bestelformulieren zijn inmiddels 
verwijderd.  

Mocht er tussen de geplaatste opdracht en/of mailverkeer een datalek zijn zijn wordt eerst het lek gedicht 
of beveiligd waarna u gelijk op de hoogte wordt gebracht. Eventuele datalekken worden bijgehouden in een register 
die altijd is in te zien. 

Voor mondelinge gesprekken en afspraken geldt een geheimhoudingsplicht. Afspraken die genoteerd 
moeten worden in een gesprek worden na afronden van de opdracht of bestelling verwijderd waarna alleen een 
factuurnummer overblijft met of zonder kosten, zodat de afspraken vanuit de klant nog wel te herleiden zijn maar 
omgekeerd niet.  

 

 

Als u vragen heeft over algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen: 

 
 
Allerfoods 
Broekhoek 36A 
5384VR Heesch 
06-234 84 065 
info@allerfoods.nl 
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