Algemene voorwaarden Krantcadeaukaart.nl

!

Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Krantcadeaukaart. Krantcadeaukaart is een product van De
Persgroep Nederland te Amsterdam.
Artikel 2
Krantcadeaukaart kan uitsluitend worden verzilverd op de website www.Krantcadeaukaart.nl. De
Krantcadeaukaart kan niet worden ingewisseld voor contant geld. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of
eventuele toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de achterzijde van de
Krantcadeaukaart. Over de waarde van de Krantcadeaukaart wordt geen BTW berekend. De Krantcadeaukaart is
geldig tot 2 jaar na uitgifte. Krantcadeaukaart en Krantcadeaukaart abonnementen zijn alleen in Nederland
geldig.
Artikel 3
Krantcadeaukaart is niet te gebruiken in combinatie met andere acties.
Artikel 4
Iedere Krantcadeaukaart is voorzien van een unieke code. Iedere Krantcadeaukaart wordt slechts eenmaal
verstrekt. U dient de Krantcadeaukaart en de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder
tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats.
Artikel 5
De Persgroep Nederland behoudt zich het recht voor om een Krantcadeaukaart uitsluitend te accepteren na
ontvangst van de originele Krantcadeaukaart en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te
verlangen.
Artikel 6
Krantcadeaukaart kan de aard, inhoud en beschikbaarheid van de dienst aanpassen, beperken, uitbreiden en/of
buiten dienst stellen.
Artikel 7
Krantcadeaukaart kan niet garanderen dat het assortiment dat geldt op het moment van aanschaf van de
Krantcadeaukaart nog van toepassing is op het moment van verzilveren van de kaart. Krantcadeaukaart biedt
geen garanties over levertijden van aangesloten kranten.
Artikel 8
Met het verzilveren van de Krantcadeaukaart gaat men akkoord met de leveringsvoorwaarden van de gekozen
titel. Deze zijn te vinden op de website van de desbetreffende titel.
Artikel 9
Het is niet toegestaan de Krantcadeaukaart of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of

anderszins aan te tasten (waaronder het kraken van de code). Deze gevallen worden geregistreerd en
Krantcadeaukaart heeft het recht de gebruiker het gebruik van Krantcadeaukaart te ontzeggen.
Artikel 10
Het is niet toegestaan de Krantcadeaukaart te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze zijn uitgegeven,
tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door Krantcadeaukaart.
Artikel 11
Krantcadeaukaart staat niet voor de werking van de Krantcadeaukaart en aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de Krantcadeaukaart
ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan
de zijde van Krantcadeaukaart. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan
personen of zaken.
Artikel 12
Deze voorwaarden van Krantcadeaukaart kunnen worden gewijzigd. De meest recente versie zal altijd op de
website worden geplaatst. Indien u na een wijziging de voorwaarden van Krantcadeaukaart gebruikt, aanvaardt u
de (gewijzigde) voorwaarden.
Artikel 13
De wijze waarop Krantcadeaukaart omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is
opgenomen in het privacystatement.
Artikel 14
Correspondentie over Krantcadeaukaart kan gezonden worden naar De Persgroep Losse Verkoop, Central Post,
Delftseplein 27-k, 3013 AA Rotterdam. U kunt ook altijd een e-mail sturen
naar Krantcadeaukaart@persgroep.nl of bellen met de Klantenservice op 010 - 406 6401 (maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur)
Artikel 15
Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van een Persgroepwebsite, waaronder Krantcadeaukaart.nl, samenhangen is Nederlands recht van toepassing. De rechter te
Amsterdam is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.

