Algemene voorwaarden McDonald’s Backstage - Keuken
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de McDonald’s Backstage registratietool (hierna: de
Tool”) en de deelname aan het McDonald’s Backstage-programma (hierna: “het Programma”). De Tool en het Programma
worden u aangeboden door McDonald's Nederland B.V. (hierna: “McDonald’s”). Door de Tool te gebruiken en u in te
schrijven voor het Programma, stemt u in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Het Programma is een rondleiding door de keuken van een McDonald’s restaurant waarbij uitleg wordt gegeven door een
begeleider van McDonald’s en gelegenheid is tot het stellen van vragen. De deelnemer kan zich hiervoor inschrijven via de
Tool. Deelname aan het Programma is alleen mogelijk indien:
-

De deelnemer 16 jaar of ouder is, of van 13 t/m 15 jaar onder begeleiding van een volwassene (18+). Maximaal 4
jongeren per volwassene. Het is niet toegestaan aan de deelnemer van 13 t/m 15 jaar om een product te bereiden.
Wel kan dit door een volwassen begeleider of Crewlid vam McDonald’s voor hem/haar worden gedaan.

-

De deelnemer van 13 t/m 15 jaar het product dat tijdens

-

De deelnemer dichte, platte schoenen draagt

-

De deelnemer in geval van lang haar dit vastgebonden heeft

-

De deelnemer zijn of haar haar en/of baard in een haarnetje heeft (haarnetjes worden in het restaurant ter
beschikking gesteld)

-

De benen van de deelnemer bedekt zijn (geen korte broek of korte rok)

-

De deelnemer geen nagellak of gelnagels draagt bij het bereiden van een product voor eigen consumptie

-

De deelnemer zich te allen tijde houdt aan de hygiëne-, veiligheids- en andere instructies en aanwijzingen van de
begeleider van McDonald’s. Op het moment dat de deelnemer zich daar niet aan houdt, kan de begeleider van
McDonald’s besluiten om de deelnemer uit het Programma te verwijderen

-

De deelnemer op de afgesproken tijd in het restaurant is

Het is alleen mogelijk om foto- of filmopnamen te maken op een door de begeleider van McDonald’s aangegeven moment
tijdens het programma.
Eventuele reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van de deelnemer.
McDonald’s is niet aansprakelijk voor eventuele materiële- of letselschade die de deelnemer tijdens zijn deelname aan het
Programma oploopt.
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen merk-, auteurs- en octrooirechten op onder meer alle teksten,
beelden, geluiden en programmatuur van de websites van McDonald's, de Tool et cetera worden gehouden door (een
groepsmaatschappij van) McDonald's Inc. en/of door derden van wie (een groepsmaatschappij van) McDonald's Inc. een
licentie heeft verkregen. De door (een groepsmaatschappij van) McDonald's Inc. gehouden intellectuele eigendomsrechten of
licenties worden op geen enkele wijze in (sub)licentie gegeven of overgedragen aan derden.
Elke vorm van openbaarmaking of verveelvoudiging (zulks in de ruimste zin van het woord), anders dan voor persoonlijk,
niet-commercieel gebruik, is strikt verboden.
Onder het verbod op openbaarmaking wordt onder meer verstaan een verbod op het distribueren, verspreiden en/of
beschikbaar stellen van de Tool op welke wijze dan ook.
Onder het verbod op verveelvoudiging wordt onder meer verstaan ieder gebruik van een (niet persoonlijke) kopie of het
reproduceren van (een gedeelte van) de inhoud van de Tool. Onder (een gedeelte van) de Tool wordt (onder meer, doch niet
uitsluitend) verstaan alle (video- of foto-)afbeeldingen, logo's, tekst of ander materiaal zichtbaar in de Tool. U mag de Tool
niet aansluiten op een netwerk waardoor andere partijen van de Tool gebruik zouden kunnen maken. Verder mag u de Tool
niet deassembleren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of anderszins trachten de broncode van de software
van de Tool te achterhalen.
McDonald's zal haar best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Tool virusvrij is, maar kan dit helaas niet
garanderen. McDonald's staat dan ook niet in voor de veiligheid van de Tool. McDonald's kan verder niet garanderen dat de
Tool foutloos en ononderbroken zal functioneren. McDonald’s aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van
hetgeen in de onderhavige alinea is opgenomen.
De Tool kan van tijd tot tijd worden aangepast. Indien u fouten in de Tool aantreft, dan zou McDonald's het zeer op prijs
stellen als u dit zou melden door een e-mailbericht te sturen naar gastenrelaties@nl.mcd.com.

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel op enigerlei wijze
samenhangen met de Tool, het Programma en/of deze voorwaarden zullen exclusief behandeld worden door de bevoegde
rechter te Amsterdam.

