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Users of the Scala Dining App are, by using the app, automatically agreeing with the following 
agreement 

 

1. Requirements usership 
The Scala Dining App is only to be used by persons who are member of one of the Scala 
associations whom are involved in the use of the kitchen. When one is no longer member of 
any association the right to use the platform is immediately lost. 
It is not allowed for any person to have multiple accounts. 
 

2. Correctness of personal data 
The given personal information, including, but not limited to, full name and association 
membership needs to be correct. It is not allowed to use any first and/or last name which 
doesn’t clearly belong to the particular person. 
 

3. Kitchen use 
Use of the Scala Dining App is connected with use of the kitchen. Users are therefore 
required to operate the kitchen in line with the kitchen use. They shall also form an active 
role in keeping the kitchen clean and user friendly. The Scala Dining app can keep track of 
the use of cooking and cleaning scores. When someone helps too little in the kitchen, board 
members can order a person to help with dishes after a meal. 
 

4. Fair behaviour 
This platform only tolerates the use of fair and decent behaviour. It is not allowed, anywhere 
on the platform, to place any texts that can be considered offensive or discriminating. 
Breaking this rule can lead to temporary or permanent deactivation of an account. 
 

5. Negative balance 
When a user has a negative balance, the user is required to upgrade his credits through the 
board of his/her association. If this does not happen within 3 months, the associations that 
person is member of shall be held responsible for ensuring the cost is paid. 
 

5. Termination of an account 
Users can request termination of their account if, and only if, their balance is not negative 
and there are no future sign-ups on any futur dining list. Any positive funds on that users 
account will be returned to the owner of that account by VSE Scala. 
When an account has not been used for 12 months, VSE Scala has the right to deactivate 
the account and keep any money that the account had. 



 

6. Denial or deactivation of an account 
When the rules above are not upheld by a user, admins of the platform can deactivate 
access on a temporary or permanent basis. These users are not allowed to circumvent that 
ban by making new accounts. 
Any objection on the (temporary) denial of access can be addressed to the board of VSE 
Scala. 
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Gebruikers die lid zijn van de Scala Dining App gaan automatisch akkoord met onderstaande 
gebruikersovereenkomst 

1. Voorwaarden deelname 
De Scala Dining app is alleen toegankelijk door personen die lid zijn van minstens één van 
de Scalaverenigingen welke betrokken zijn bij het gebruik van de keuken. Wanneer men 
geen lid meer is van één van deze verenigingen vervalt per direct het recht om gebruik te 
maken van de dining app. 
Het is tevens niet toegestaan om meerdere accounts te bezitten. 
 

2. Correctheid persoonlijke informatie 
Opgegeven persoonlijke informatie, naam en van welke verenigingen je lid bent, dient 
correct te zijn. Het is niet toegestaan valse voor- en/of achternaam op te geven welke niet 
duidelijk traceerbaar is naar jou als individu. 
 

3. Keukengebruik 
Gebruik van de Scala dining app gaat gepaard met het gebruik van de keuken. Gebruikers 
gaan daarom akkoord met de regels omtrent keukengebruik. Tevens zullen ze een actieve 
functie vertolken in het schoon en gebruiksvriendelijk houden van de keuken. In de 
applicatie kan worden bijgehouden hoe vaak iemand mee helpt. Wanneer iemand weinig 
mee helpt kunnen bestuursleden personen verplichten te helpen met afwassen. 
 

4. Zedelijk gedragen 
Op dit platform dient men zich zedelijk te gedragen. Het is niet toegestaan om waar dan ook 
teksten te plaatsen welke beledigend en/of discriminerend kunnen worden opgevat. Het 
overtreden van deze regel kan leiden tot tijdelijke of zelfs permanente deactivatie van 
iemands account. 
 

5. Negatieve balans 
Bij een negatieve balans wordt de gebruiker verzocht zelf zijn tegoed op te waarderen bij het 
bestuur van zijn/haar vereniging. Mocht na 3 maanden een gebruiker nog steeds negatief 
staan, dan draagt de vereniging van wie de persoon lid is de verantwoordelijkheid de 
benodigde kosten te verhalen. 
 

5. Beëindiging van een account 
Gebruikers kunnen op verzoek hun account deactiveren mits de balans niet negatief is en er 
geen inschrijvingen op toekomstige eetlijsten aanwezig zijn. De resterende balans wordt dan 
teruggestort door VSE Scala. 



 
Wanneer een account 12 maanden lang niet gebruikt is heeft VSE Scala het recht het 
account te deactiveren en het eventuele resterende saldo te behouden. 
 

6. Ontzegging of deactivatie van een account 
Wanneer leden bovenstaande regels breken kunnen beheerders van de applicatie leden 
toegang voor tijdelijke of permanente duur ontzeggen. Deze gebande leden mogen deze 
ban niet omzeilen door het aanmaken van nieuwe accounts. 
Bezwaren omtrent ontzegging van toegang kunnen worden aangetekend bij het bestuur van 
VSE Scala. 


