
Wat is Partypay ?  
 
1.1 Partypay is een software- hardware combinatie welke wordt ingezet op evenementen of 

locaties om de gebruiken en organisator van een betaalsysteem te voorzien. Daarbij 
koopt de gebruiker de van oudsher fysieke munten nu in onze mobiele applicatie, om 
deze vervolgens na het kiezen van de items in het menu te spenderen.  

1.2 Munten worden aangekocht met een Ideal transactie via Mollie. Na het voltooien van 
deze transactie worden de digitale tokens bijgeschreven in de app. 

1.3 Tevens zijn extra functies als het halen van je Ticket en kluisje toegevoegd als opties voor 
de app. Het aanschaffen hiervan verloopt via dezelfde route als een reguliere munten 
transactie. 

 
Beschikbaarheid 
 
2.1 De mobiele applicatie van Partypay is beschikbaar in zowel de App store van Apple als de 
Play store van Android. Deze applicaties zijn beschikbaar op de meeste smartphones en 
software versies tot en met 2 jaar geleden.  
 
Werking 
 
3.1 De mobiele applicatie van Partypay vraagt indien nodig om toestemming voor de 
volgende functies, danwel zijn in te stellen in de app; 
 

1. Het verzenden van notificaties voor het ophalen van ‘te bereiden’ gerechten of 
andere items. 

2. Het vibreren van de telefoon bij het afscannen van een bestelling. 
3. Het gebruik van de camera. 

 
Verantwoordelijkheid 
 
4.1 Voor zover wettelijk toegestaan sluit Partypay alle aansprakelijk uit voor directe of 
indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met (i) het installeren en/of gebruiken 
van de Partypay en/of diensten waaronder mede begrepen de onmogelijkheid om de 
Partypay applicatie te installeren en/of te gebruiken; en/of (ii) de uitvoering van de 
(koop)overeenkomst tussen de consument en de Aanbieder; en/of (iii) de afhandeling van 
transacties en het beheer van de slimme portemonnee in de Partypay App door Mollie; 
en/of (iii) het doen en nalaten van door Partypay ingeschakelde derden. Onder indirecte 
schade wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan gevolgschade, reputatieschade, 
schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, systeem/computerstoringen, verlies en/of 
verminking van data, gederfde winst en omzet, verlies van klanten, verminderde goodwill en 
gemiste besparingen. De beperking van aansprakelijkheid zoals hiervoor bedoeld is niet van 
toepassing voor zover de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van de 
leidinggevenden van Partypay. 
 
 
 
 



 
Prijzen en tarieven 
 
6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld zijn alle door Partypay vermelde prijzen en 

tarieven in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) of andere van overheidswege 
opgelegde heffingen. Partypay is te allen tijde gerechtigd zijn prijzen en tarieven aan te 
passen. Tenzij anders vermeld gaan tariefwijzigingen 1 maand na de aankondiging in. Alle 
prijzen op de website, in e-mails en overige documenten van Partypay zijn onder 
voorbehoud van type- en schrijffouten. 
 

6.2 Tenzij anders overeengekomen, brengt Partypay maandelijks achteraf de door de 
Aanbieder aan Partypay verschuldigde bedragen in rekening middels het verzenden van 
een (digitale) factuur. De Aanbieder dient facturen binnen [14] dagen na factuurdatum 
te betalen zonder enige verrekening of korting toe te passen. Betaling dient plaatst te 
vinden op de door Partypay aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. 
Indien betaling geschiedt door automatische incasso, dient de Aanbieder zorg te dragen 
voor voldoende saldo op de opgegeven rekening. 
 

6.3 Na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn verkeert de Aanbieder van 
rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De 
Aanbieder is vanaf het moment van verzuim een rente van [2%] per maand verschuldigd 
over het opeisbare bedrag. (Buiten)gerechtelijke kosten die Partypay moet maken om 
het opeisbare bedrag inclusief rente op de Aanbieder te verhalen komen vanaf het 
moment van verzuim volledig voor rekening van de Aanbieder. 
 

6.4 In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de 
Aanbieder of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Partypay en de 
verplichtingen van de Aanbieder jegens Partypay onmiddellijk opeisbaar. Indien de 
Aanbieder tegenvorderingen op Partypay heeft, dan ziet de Aanbieder af van het recht 
op verrekening. Dit afstand van het recht op verrekening geldt onverminderd in het geval 
de Aanbieder (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement 
wordt verklaard. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verwerking van persoonsgegevens 

7.1 Door het installeren, activeren of anderszins gebruiken van de Partypay geeft de       
Aanbieder aan Partypay toestemming tot de verwerking van de persoonsgegevens van de 
Aanbieder in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.  

7.2 indien en voor zover de Aanbieder persoonsgegevens verwerkt via de Partypay Software 
en diensten, is de Aanbieder verantwoordelijk voor de verwerking van de 
persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Voor 
zover Partypay persoonsgegevens verwerkt wordt Partypay aangemerkt als verwerker in 
de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor zover vereist 
door de AVG zullen Partypay en Aanbieder een verwerkersovereenkomst sluiten welke 
toeziet op de verwerking van persoonsgegevens. 

7.3 De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die met gebruikmaking van de 
Partypay door de Aanbieder worden verwerkt, ligt volledig bij de Aanbieder. De 
Aanbieder staat er jegens Partypay voor in dat de verwerking en het gebruik van de 
gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van een derde. De 
Aanbieder vrijwaart Partypay tegen elke rechtsvordering van derden (waaronder 
consumenten), uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de Aanbieder. 

7.4 Persoonsgegevens worden uitsluitend worden uitsluitend verstrekt aan derden als dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting 

7.5 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
PartyPay en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons 
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een 
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je 
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@partypay.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een 
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je 
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je 
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 
PartyPay wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons  

 

 



7.6 PartyPay neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch 
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 
metonze klantenservice of via info@partypay.nl  

7.7 De camera functie binnen de app wordt uitsluitend gebruikt voor het scannen van  
qrcodes. Beelden worden niet opgeslagen of online verstuurd.  

Recht 
 
8.1 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 
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