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DEFINITIES

Foodbloggers Mensen die filmpjes opnemen van koken en deze delen via de Dagelijkse
Recepten App.

Kookliefhebbers Mensen die filmpjes bekijken van foodbloggers via de Dagelijkse Recepten
App.

1. AUTEURSRECHT EN COPYRIGHT
1. Dagelijkse Recepten is geen auteursrechthebbende eigenaar van content die gepost

wordt door de foodbloggers. De uiteindelijk maker blijft auteursrecht hebbende. Wel
hebben wij een niet exclusieve onbeperkte licentie tot gebruik. Dagelijkse Recepten
mag niet het filmpje aanpassen, maar wel de titel tekst (bijv. toevoegen hashtags
voor betere vindbaarheid) / ingrediënten / hoeveelheden (indien niet correct).

2. Met het uploaden van filmpjes in de Dagelijkse Recepten App erkent de foodblogger
dat hij / zij eigendom is van de gemaakte content. Dagelijkse Recepten wordt
gevrijwaard voor rechten van derden of schade die voortvloeit uit het gebruik van hun
gegevens.

3. Nadat Dagelijkse Recepten op de hoogte wordt gesteld dat een foodblogger een
filmpje materiaal heeft ge-upload waarop copyrights rusten, wordt dit filmpje per
direct verwijderd en wordt de foodblogger van de kennisgeving op de hoogte gesteld
(tenzij de foodblogger die zelf heeft gedaan) en in de gelegenheid gesteld om op de
copyrights te reageren.

2. LOGO’S EN BEELDMERKEN
1. Voor supermarkten en food delivery apps worden mogelijk auteursrechtelijk

beschermde logo’s of beeldmerken getoond. De betreffende logo’s of beeldmerken
zijn allen eigendom van hun respectievelijke eigenaar. Deze logo’s of beeldmerken
worden ter informatie aangeboden.

2. Als je het oneens bent met de plaatsing van een door ons afgebeeld logo of
beeldmerk, waar jij zelf eigenaar van bent, kun je contact met ons opnemen. Wij
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zullen dan per direct het betreffende logo of beeldmerk verwijderen van onze website
en of app.

3. MUZIEK
1. Dagelijkse Recepten maakt gebruik van Spotify om 30 seconde previews van liedjes

toe te voegen aan recepten. Dagelijkse Recepten maakt gebruik van de widget
functionaliteit van Spotify en linkt terug naar de site van Spotify. Hier kunnen
muziekliefhebbers het volledige nummer beluisteren. Voor deze 30 seconde previews
draagt Spotify kosten voor muziekrechten af aan Buma Stemra.

2. Als een recept een liedje heeft van Spotify, dan wordt in het “ontdekken” scherm altijd
het originele logo getoond van Spotify, conform de design guidelines. De volledige
titel van het nummer staat dan onderin in beeld. De artiestennaam is maximaal 18
letters en de naam van het nummer maximaal 23. Mocht de telefoon te klein zijn, dan
scrollt de tekst zodat het volledige nummer ten allen tijde gelezen kan worden.

4. AANSPRAKELIJKHEID
1. De foodbloggers vullen de correcte ingrediënten in en hoeveelheden bij elk recept.

Kookliefhebbers helpen hierin mee en kunnen ten allen tijde bij het filmpje de correcte
ingrediënten plaatsen als suggestie. Dagelijkse Recepten controleert deze met de
grootst mogelijke zorg. Het kan echter toch voorkomen dat een recept verkeerd
gecategoriseerd is of dat bijv. een vegan recept toch een vegetarisch ingrediënt
bevat. In dat geval kan Dagelijkse Recepten niet aansprakelijk worden gesteld voor
voedselvergiftiging o.i.d.

2. Het is voor kookliefhebbers verboden om de filmpjes te downloaden (“stream
ripping”) en ze in hun eigen App / site of social network te gebruiken. Zeker als dit
voor commerciële doeleinden is, maar ook voor privé gebruik. Dagelijkse Recepten
kan niet aansprakelijk worden gesteld als de kookliefhebbers dit toch doen maar zal
ze wel verwijderen van het platform.

5. BEWERKEN
1. Het is verboden om de apps en of website te “reverse engineeren”. Dus het proces

waarbij er getracht wordt de broncode en of third party libraries / widgets te
achterhalen. Het intellectuele eigendom op de code berust bij The App Factory.
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