
Algemene voorwaarden voor de 
functionaliteit  
Stiho Zelfscannen met de  
Stiho Bestel app voor iPhone 
Deze algemene voorwaarden zijn naast de algemene verkoop- en 

leveringsvoorwaarden van DSG diensten B.V. van toepassing op het 

gebruik van de functionaliteit Stiho Zelfscannen (hierna genoemd: “Stiho 

Zelfscannen”) van de iPhone-applicatie Stiho Bestel app. Ook zijn deze 

algemene voorwaarden van toepassing op alle informatie en diensten 

(hierna genoemd: “Diensten”) die via Stiho Zelfscannen worden 

aangeboden. Stiho B.V. biedt u deze Diensten aan. Stiho B.V. is 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te 

Utrecht onder nummer 30232830 en is gevestigd aan de Laagraven 44 

(3439 LK) te Nieuwegein (hierna genoemd: “Stiho”). 

 

1. Stiho Zelfscannen 
U kunt de Stiho Bestel app gratis downloaden in de App Store. Als u de 

Stiho Bestel app downloadt, krijgt u het recht de Stiho Bestel app en 

Stiho Zelfscannen te gebruiken op uw iPhone of iPad. U kunt dit recht 

niet overdragen, het recht is niet-exclusief:  

- U mag de Stiho Bestel app en/of Stiho Zelfscannen niet distribueren 

en/of beschikbaar stellen.  

- Ook mag u niet de Stiho Bestel app en/of Stiho Zelfscannen aansluiten 

op een netwerk, waardoor het mogelijk zou worden andere apparaten 

gebruik te laten maken van de Stiho Bestel app en/of Stiho Zelfscannen.  



- U mag niet de Stiho Bestel app en/of Stiho Zelfscannen 

deassembleren. 

- U mag niet de Stiho Bestel app en/of Stiho Zelfscannen decompileren. 

- U mag geen reverse engineering uitvoeren als het gaat om de Stiho 

Bestel app en/of Stiho Zelfscannen.  

Stiho kan niet garanderen dat de Stiho Bestel app en/of Stiho 

Zelfscannen foutloos en continu zal functioneren. Stiho kan op elk 

moment staken met het aanbieden van de Diensten. Als de Diensten 

worden gestaakt, eindigt uw recht om gebruik te maken van de Stiho 

Bestel app en/of Stiho Zelfscannen.  

 
2. Stiho Zelfscannen: hoe werkt het? 
Stiho Zelfscannen werkt als volgt: Met de camera op uw telefoon kunt u 

bepaalde producten van Stiho scannen in bepaalde Stiho vestigingen. U 

registreert zo de streepjescode van het product. Dit wordt opgeslagen. 

Bent u klaar met het scannen van de producten die u wenst te kopen bij 

Stiho, dan dient u met de Stiho Bestel app in het Stiho Zelfscannen 

proces de gescande producten af te rekenen. Voor relaties die bij Stiho 

geregistreerd staan en op automatische incasso of op rekening kopen 

verloopt dit traject op basis van de gebruikelijke betaalcondities en 

voorwaarden. Relaties welke op contante basis betalen kunnen met 

behulp van iDeal de betaling voltooien. 

 
Afrekenen met de Stiho Bestel app/ Stiho Zelfscannen: 
Voordat u gaat afrekenen, moet u alle producten van Stiho die u wenst 

te kopen afzonderlijk scannen. Twijfelt u? Vraag dan een medewerker 

van Stiho om hulp. Stiho let erop dat Stiho Zelfscannen correct wordt 

gebruikt. Ook voert Stiho controles uit om vast te stellen of het scannen 

en afrekenen op de juiste wijze geschiedt. Daarbij maakt Stiho onder 



andere gebruik van een ICT- systeem. Hebt u alle gewenste producten 

gescand, dan dient u deze af te rekenen. Kies daarvoor in de app voor: 

“Bestellen”. U krijgt nu een pop-upscherm te zien met de tekst: “Ja, ga 

naar bestellen”. Vervolgens scant u de QR-code waarbij vermeld staat: 

“Zelfscan Afronden”. Deze QR-code vindt u in de buurt van de 

verkoopbalie of bij enkele van onze medewerkers. De medewerker zal 

een controle uitvoeren en de order accorderen dan wel aanpassen op 

zijn mobiele telefoon. Vervolgens geeft u akkoord op de order door te 

drukken op: “Ga door naar betalen”. Uw betaalmethode staat 

geselecteerd op basis van uw gebruikelijke methode. Vult u voor de 

volledigheid nu nog een referentie of een werknummer in. Wanneer u 

hebt gedrukt op “Bestelling afronden” krijgt u een pop-upscherm te zien 

met de tekst: “Hiermee wordt de betaling afgerond en de bestelling 

geplaatst.” Vervolgens geeft u akkoord voor de betaling door te drukken 

op: “Afronden”.  

 

In geval van vermeend misbruik heeft Stiho het recht klanten uit te 

sluiten van Stiho Zelfscannen. Blijkt bij controle dat u niet alle door u 

gepakte en/of meegenomen producten van Stiho heeft gescand nadat u 

uw order heeft afgerond, dan beschouwt Stiho dit als diefstal en kan 

Stiho aangifte doen. 

 

3. Intellectuele eigendomsrechten 
Voor de Stiho Bestel app, Stiho Zelfscannen en de Diensten – onder 

andere waar het gaat om programmatuur, teksten, beelden en geluiden 

– geldt dat alle intellectuele eigendomsrechten berusten bij DSG 

diensten B.V. en/of bij diegene van wie DSG diensten B.V. een licentie 

heeft verkregen. Daarom mag u niet zonder toestemming van DSG 

diensten B.V. de vermelde informatie en/of de Stiho Bestel app en/of 



Stiho Zelfscannen openbaar maken, verveelvoudigen en/of bewerken, 

behalve voor persoonlijk gebruik. 

 

4. Prijzen, acties en lokaal assortiment 
U kunt niet alle producten van Stiho scannen met Stiho Zelfscannen. 

Stiho stelt lokaal assortiment zoveel mogelijk beschikbaar, maar dit heeft 

niet altijd een duidelijke productafbeelding of productinformatie. Hoewel 

de informatie die u via Stiho Zelfscannen krijgt, met de grootste 

zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken 

van producten (prijs, uiterlijk, et cetera) niet correct zijn weergegeven of 

afgebeeld. In dat geval gelden de prijzen zoals vermeld in de betreffende 

Stiho-vestiging en de kenmerken zoals ze op de verpakking van het 

product staan. U kunt geen rechten ontlenen aan foutief weergegeven 

informatie in de Stiho Bestel app en/of bij het Stiho Zelfscannen. Stiho 

behoudt het recht voor om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en 

acties voortijdig te beëindigen.  

 

5. Aansprakelijkheid 
De beperking van aansprakelijkheid zoals opgenomen in artikel 8 van de 

tevens toepasselijke algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van 

DSG diensten B.V. geldt onverkort voor het gebruik door u van Stiho 

Zelfscannen en/of de Stiho Bestel app en/of de Diensten. Mocht dit – om 

wat voor reden dan ook – anders zijn, dan geldt dat Stiho niet 

aansprakelijk is voor schade en/of letsel van u en/of van derden als 

gevolg van het gebruik door u van Stiho Zelfscannen en/of de Stiho 

Bestel app en/of de Diensten, behoudens in het geval van opzet of grove 

schuld door Stiho of een van haar leidinggevenden. 

 

 



6. Informatie via de iPhone-applicatie 
Stiho kan de Diensten van tijd tot tijd aanpassen. Ontdekt u fouten in 

Stiho Zelfscannen en/of de Diensten? Dan hoort Stiho dit graag. Stuurt u 

dan een e-mail naar de Klantenservice: webshop@stiho.nl.  

 

7. Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden 
Stiho behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te 

wijzigen. Raadpleegt u van tijd tot tijd onze website voor de meest 

recente versie van deze algemene voorwaarden.  
 

 

  



Algemene voorwaarden voor de 
functionaliteit  
Stiho Zelfscannen met de  
Stiho Bestel app voor Android 

Deze algemene voorwaarden zijn naast de algemene verkoop- en 

leveringsvoorwaarden van DSG diensten B.V. van toepassing op het 

gebruik van de functionaliteit Stiho Zelfscannen (hierna genoemd: “Stiho 

Zelfscannen”) van de Android-applicatie Stiho Bestel app. Ook zijn deze 

algemene voorwaarden van toepassing op alle informatie en diensten 

(hierna genoemd: “Diensten”) die via Stiho Zelfscannen worden 

aangeboden. Stiho B.V. biedt u deze Diensten aan. Stiho B.V. is 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te 

Utrecht onder nummer 30232830 en is gevestigd aan de Laagraven 44 

(3439 LK) te Nieuwegein (hierna genoemd: “Stiho”).  

 

1. Stiho Zelfscannen 
U kunt de Stiho Bestel app gratis downloaden via Google Play. Stiho 

biedt niet voor alle Android toestellen technische ondersteuning en kan 

niet garanderen dat de Stiho Bestel app en/of Stiho Zelfscannen op alle 

toestellen foutloos functioneert.  

Als u de Stiho Bestel app downloadt, krijgt u het recht de Stiho Bestel 

app en Stiho Zelfscannen te gebruiken op een device dat toegang heeft 

tot Google Play en dat in uw bezit is. U kunt dit recht niet overdragen, 

het recht is niet-exclusief:  



- U mag de Stiho Bestel app en/of Stiho Zelfscannen niet distribueren 

en/of beschikbaar stellen.  

- Ook mag u niet de Stiho Bestel app en/of Stiho Zelfscannen aansluiten 

op een netwerk, waardoor het mogelijk zou worden andere apparaten 

gebruik te laten maken van de Stiho Bestel app en/of Stiho Zelfscannen.  

- U mag niet de Stiho Bestel app en/of Stiho Zelfscannen 

deassembleren. 

- U mag niet de Stiho Bestel app en/of Stiho Zelfscannen decompileren. 

- U mag geen reverse engineering uitvoeren als het gaat om de Stiho 

Bestel app en/of Stiho Zelfscannen.  

Stiho kan niet garanderen dat de Stiho Bestel app en/of Stiho 

Zelfscannen foutloos en continu zal functioneren. Stiho kan op elk 

moment staken met het aanbieden van de Diensten. Als de Diensten 

worden gestaakt, eindigt uw recht om gebruik te maken van de Stiho 

Bestel app en/of Stiho Zelfscannen. Met het beëindigen van het 

gebruiksrecht zult u de Stiho Bestel app en/of Stiho Zelfscannen niet 

meer gebruiken en verwijderen van uw device dat toegang heeft tot 

Google Play. 

 

2. Stiho Zelfscannen: hoe werkt het? 
Stiho Zelfscannen werkt als volgt: met de camera op uw telefoon kunt u 

bepaalde producten van Stiho scannen in bepaalde Stiho vestigingen. U 

registreert zo de streepjescode van het product. Dit wordt opgeslagen. 

Bent u klaar met het scannen van de producten die u wenst te kopen bij 

Stiho, dan dient u met de Stiho Bestel app in het Stiho Zelfscannen 

proces de gescande producten af te rekenen. Voor relaties die bij Stiho 

geregistreerd staan en op automatische incasso of op rekening kopen 

verloopt dit traject op basis van de gebruikelijke betaalcondities en 

voorwaarden. Relaties welke op contante basis betalen kunnen met 

behulp van iDeal de betaling voltooien. 



Afrekenen met de Stiho Bestel app/ Stiho Zelfscannen: 
Voordat u gaat afrekenen, moet u alle producten van Stiho die u wenst 

te kopen afzonderlijk scannen. Twijfelt u? Vraag dan een medewerker 

van Stiho om hulp. Stiho let erop dat Stiho Zelfscannen correct wordt 

gebruikt. Ook voert Stiho controles uit om vast te stellen of het scannen 

en afrekenen op de juiste wijze geschiedt. Daarbij maakt Stiho onder 

andere gebruik van een ICT- systeem. Hebt u alle gewenste producten 

gescand, dan dient u deze af te rekenen. Kies daarvoor in de app voor: 

“Bestellen”. U krijgt nu een pop-upscherm te zien met de tekst: “Ja, ga 

naar bestellen”. Vervolgens scant u de QR-code waarbij vermeld staat: 

“Zelfscan Afronden”. Deze QR-code vindt u in de buurt van de 

verkoopbalie of bij enkele van onze medewerkers. De medewerker zal 

een controle uitvoeren en de order accorderen dan wel aanpassen op 

zijn mobiele telefoon. Vervolgens geeft u akkoord op de order door te 

drukken op: “Ga door naar betalen”. Uw betaalmethode staat 

geselecteerd op basis van uw gebruikelijke methode. Vult u voor de 

volledigheid nu nog een referentie of een werknummer in. Wanneer u 

hebt gedrukt op “Bestelling afronden” krijgt u een pop-upscherm te zien 

met de tekst: “Hiermee wordt de betaling afgerond en de bestelling 

geplaatst.” Vervolgens geeft u akkoord voor de betaling door te drukken 

op: “Afronden”. 

 

In geval van vermeend misbruik heeft Stiho het recht klanten uit te 

sluiten van Stiho Zelfscannen. Blijkt bij controle dat u niet alle door u 

gepakte en/of meegenomen producten van Stiho heeft gescand nadat u 

uw order heeft afgerond, dan beschouwt Stiho dit als diefstal en kan 

Stiho aangifte doen. 

 

 



3. Intellectuele eigendomsrechten 
Voor de Stiho Bestel app, Stiho Zelfscannen en de Diensten – onder 

andere waar het gaat om programmatuur, teksten, beelden en geluiden 

– geldt dat alle intellectuele eigendomsrechten berusten bij Stiho B.V. 

en/of bij diegene van wie Stiho een licentie heeft verkregen. Daarom 

mag u niet zonder toestemming van Stiho de vermelde informatie en/of 

de Stiho Bestel app en/of Stiho Zelfscannen openbaar maken, 

verveelvoudigen en/of bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik. 

 

4. Veiligheid 
Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat Stiho 

Zelfscannen en/of de Stiho Bestel app en de Diensten virusvrij zijn, maar 

kunnen dat helaas niet garanderen. 

 

5. Prijzen, acties en lokaal assortiment 
U kunt niet alle producten van Stiho scannen met Stiho Zelfscannen. 

Stiho stelt lokaal assortiment zoveel mogelijk beschikbaar, maar dit heeft 

niet altijd een duidelijke productafbeelding of productinformatie. Hoewel 

de informatie die u via Stiho Zelfscannen krijgt, met de grootste 

zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken 

van producten (prijs, uiterlijk, et cetera) niet correct zijn weergegeven of 

afgebeeld. In dat geval gelden de prijzen zoals vermeld in de betreffende 

Stiho-vestiging en de kenmerken zoals ze op de verpakking van het 

product staan. U kunt geen rechten ontlenen aan foutief weergegeven 

informatie in de Stiho Bestel app en/of bij het Stiho Zelfscannen. Stiho 

behoudt het recht voor om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en 

acties voortijdig te beëindigen. 

 

 



6. Aansprakelijkheid 
De beperking van aansprakelijkheid zoals opgenomen in artikel 8 van de 
tevens toepasselijke algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van 
DSG diensten B.V. geldt onverkort voor het gebruik door u van Stiho 
Zelfscannen en/of de Stiho Bestel app en/of de Diensten. Mocht dit – om 
wat voor reden dan ook – anders zijn, dan geldt dat Stiho niet 
aansprakelijk is voor schade en/of letsel van u en/of van derden als 
gevolg van het gebruik door u van Stiho Zelfscannen en/of de Stiho 
Bestel app en/of de Diensten, behoudens in het geval van opzet of grove 
schuld door Stiho of een van haar leidinggevenden. 

  

7. Informatie via de Android-applicatie 
Stiho kan de Diensten van tijd tot tijd aanpassen. Ontdekt u fouten in 

Stiho Zelfscannen en/of de Diensten? Dan hoort Stiho dit graag. Stuurt u 

dan een e-mail naar de Klantenservice: webshop@stiho.nl. 

 

8. Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden 

Stiho behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te 

wijzigen. Raadpleegt u van tijd tot tijd onze website voor de meest 

recente versie van deze algemene voorwaarden. 


