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Algemene voorwaarden 

 

U leest hier de algemene voorwaarden van Stichting Sportparkpop. Deze algemene voorwaarden zijn 

van toepassing op elke overeenkomst die wij, Stichting Sportparkpop, met u sluiten. Mocht u vragen 

hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via info@sportparkpop.nl of per post: Stichting 

Sportparkpop, Kievitspark 10, 2215NJ Voorhout. U kunt ons ook bereiken op telefoonnummer +31 

(0) 6 55 43 06 98 60. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee 

in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van 

toepassing zal zijn. 

1. Definitie 

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: 

a. Stichting Sportparkpop hierna te noemen: ‘Stichting Sportparkpop’. 

b. Opdrachtgever: een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van 

‘Stichting Sportparkpop’. 

 

2. Producten 

‘Stichting Sportparkpop’ verkoopt Koningsdag borrelpakketten aan opdrachtgever. 

 

3. Bestellingen 

  De opdrachtgever kan 24 uur per dag bestellingen plaatsen op www.sportparkpop.nl. Bestellingen 

dienen tenminste 12 uur voor levering gedaan te worden. ‘Stichting Sportparkpop’ kan niet 

garanderen dat bestellingen, die binnen 24 uur worden gedaan, bezorgd worden. Bij het plaatsen 

van een bestellingen vraagt ‘Stichting Sportparkpop’ de opdrachtgever persoonlijke gegevens te 

verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient de opdrachtgever naar waarheid in te vullen en 

deze dienen actueel te zijn. ‘Stichting sportparkpop’ beschermt de persoonlijke gegevens van de 

opdrachtgever goed; zie Privacy beleid van ‘Stichting Sportparkpop’.  

 

4. Bezorging 

 

4.1 Leveringstijden 

‘Stichting Sportparkpop’ levert bezorgingen alleen op maandag 26 april tussen 09.00 en 18.00 uur. 

‘Stichting Sportparkpop’ behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden. 

Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd 

en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.  

 

4.2 Bezorgkosten 

‘Stichting Sportparkpop’ berekend op elke online bestelling € 3,50 bezorgkosten. 

 

4.3 Ophaaltijden 

Indien opdrachtgever heeft aangegeven de bestelling op te halen, kan dit uitsluitend op dinsdag 

27 april tussen 11.00 en 15.00 uur. ‘Stichting Sportparkpop’ behoudt het recht om af te wijken 

van bovengenoemde leveringstijden. Wanneer de opdrachtgever een gewenste ophaaltijd heeft 

opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 
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5. Prijzen 

Alle prijzen vermeld op de website www.sportparkpop.nl zijn inclusief btw. Prijzen zijn onder 

voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.  

 

6. Betaling 

Via de website van ‘Stichting Sportparkpop’ dient u uw bestelling in. Opdrachtgever dient via 

IDEAL de bestelling direct te betalen.  

 

7. Aansprakelijkheid  

‘Stichting Sportparkpop’ kan niet aansprakelijk worden gesteld.  

‘Stichting Sportparkpop’ werkt samen met authentieke leveranciers.  

 

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van het afleveradres en de 

persoonlijke gegevens. Nadat de opdrachtgever een bestelling online heeft ingediend, ontvangt 

de opdrachtgever per e-mail een bevestiging aangaande; de bestelling, de kosten, aflever- 

ophaaldatum en indien van toepassing het afleveradres. Hetgeen in deze bevestiging staat 

beschreven is waaraan de opdrachtgever zich conformeert.  

 

8. Annulering 

Voorafgaand aan de aflevertijd kan de opdrachtgever de bestelling annuleren. Tot 1 week, vóór 

20 april 2021, voorafgaand aan de uitlevertijd is annuleren kosteloos. Annuleringen die na 20 april 

2021 bij ‘Stichting Sportparkpop’ binnen komen, kunnen niet meer in behandeling worden 

genomen. 

 

9. Privacy 

Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor 

commerciële doeleinden.  

 

10. Uitstraling 

Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producent vergelijkbaar is met dat wat 

op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelde 

producten er exact zo uitzien als online getoond.  

 

11. Privacy statement 

‘Stichting Sportparkpop’ gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegeven 

nimmer aan derden ter beschikking stellen. ‘Stichting Sportparkpop’ houdt zich aan de regels 

bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese 

richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.  
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12. Verkoop- en leveringsvoorwaarden 

 

12.1 Behandeling persoonsgegevens 

De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. 'Stichting 

Sportparkpop' verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven 

of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Uw e-mailadres wordt 

overigens uitsluitend door 'Stichting Sportparkpop' intern gebruikt. Uitzondering op 

bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek. 

 

13. Klachtenafhandeling 

Aan 'Stichting Sportparkpop' verbonden keukens zijn verantwoordelijk voor de correcte nakoming 

van de afspraken met de klant. Er wordt door ‘Stichting Sportparkpop' op toegezien dat dit 

conform hetgeen op deze site wordt gepubliceerd verloopt. 'Stichting Sportparkpop' bemiddelt in 

geschillen tussen keuken en de klant, om zodoende tot een oplossing van een voorkomend 

probleem te kunnen komen. U kunt klachten melden aan info@sportparkpop.nl. Elke klacht wordt 

door ons in behandeling genomen. 

 

14. Allergenenwetgeving 

Sinds 13 december 2014 is de Allergenenwetgeving van kracht. ‘Stichting Sportparkpop’ 

functioneert als intermediair tussen eindklant en cateraar. Het op sportparkpop.nl gepubliceerde 

assortiment wordt door iedere individuele cateraar samengesteld en bereid. Het gebruik van basis 

ingrediënten wordt in principe voorgeschreven, echter heeft de cateraar de vrijheid om te kiezen 

voor eigen leverancier/merken. ‘Stichting Sportparkpop’ is niet verantwoordelijk voor de 

ingrediënten die worden gebruikt voor het eten. Heeft u een allergenenallergie, neem dan 

contact op met ‘Stichting Sportparkpop’ en wij vragen aan de cateraar welke allergenen er 

gebruikt worden voor het desbetreffende eten. 

  


