Algemene voorwaarden Westlandbonhouder
Stichting Beheergelden Westlandbon gevestigd aan de Hagemanstraat 47 te ’s Gravenzande en
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67710549

Artikel 1: Definities
1.	Stichting Beheergelden Westlandbon: stichting die het geld beheerst van de kopers van de
Westlandbon.
2.	De Westlandbon: een pasje waar bij aankoop tegoed aan gekoppeld wordt wat varieert tussen de
€ 10 en € 150. Dit is inclusief een cadeauverpakking, zolang de voorraad strekt.
3.	Tegoed: een te besteden geldwaarde wat gekoppeld is aan de Westlandbon.
4.

Westlandbonhouder: persoon die in bezit is van een Westlandbon.

5.

Verkooppunten: winkels/bedrijven/horecagelegenheden waar de Westlandbon te koop is.

6.

Inwisselpunten: winkels/bedrijven/horecagelegenheden waar de Westlandbon te besteden is.

7.	Betaalsysteem: pinterminal waarmee betaald kan worden bij inwisselpunten, geïnstalleerd door
Intersolve.
8.

Intersolve: technische partij die de transacties van de cadeaukaart verwerkt.

Artikel 2: Algemeen
1.	Voorafgaande aan de koop van de Westlandbon dient de koper de algemene voorwaarden te
hebben gelezen en te accepteren.
2.	De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stichting Beheergelden
Westlandbon en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Westlandbonhouder en
Stichting Beheergelden Westlandbon.
3.	Stichting Beheergelden Westlandbon mag te allen tijde de algemene voorwaarden wijzigen of
aanvullen.
4.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de Westlandbon.

5.	Algemene voorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer:
67710549
6.	Stichting Beheergelden Westlandbon kan te allen tijde het aantal inwissel- en/of verkooppunten
wijzigen of uitbreiden.
7.	Stichting Beheergelden Westlandbon behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden
eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan te
allen tijde worden geraadpleegd op de website. De wijzigingen zullen op deze pagina worden
doorgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Westlandbonhouder om op de hoogte te
blijven van de meest recente versie van de algemene voorwaarden.
8.

De Westlandbon wordt na ontvangst van betaling geactiveerd.

Artikel 3: Gebruik van Westlandbon
1.	De Westlandbon is fysiek uitsluitend te koop bij aangesloten verkooppunten die vermeld staan op
de website van de Westlandbon.
2.	De Westlandbon is uitsluitend in te wisselen bij aangesloten verkooppunten die vermeld staan op
de website van de Westlandbon.
3.

Stichting Beheergelden Westlandbon neemt geen Westlandbon(nen) retour.

4.

Na activering van de Westlandbon is deze 3 jaar geldig.

5.	Niettegenstaande het in artikel 3 lid 5 bepaalde hanteert de Westlandbon een coulanceregeling
van één maand teneinde het tegoed eenmalig te verlengen met 6 maanden. Hiervoor wordt
€5, - administratiekosten in rekening gebracht. Dit is uitsluitend mogelijk via de website van de
Westlandbon.
6.

Het tegoed van de Westlandbon is niet over te boeken op een andere Westlandbon.

7.

Het is niet mogelijk om de Westlandbon in te ruilen voor fysiek geld.

8.	De waarde van de Westlandbon hoeft niet binnen één transactie besteed te worden. Het tegoed
kan voor verschillende transacties gebruikt worden zolang het tegoed meer dan € 0,00 bedraagt.
9.

Als het tegoed van de Westlandbon € 0,00 bereikt heeft is deze niet meer bruikbaar.

10.	Het is niet toegestaan de Westlandbon(nen) of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te
ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
11.	Het is niet toegestaan de Westlandbon(nen) op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële
doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze is/zijn uitgegeven.
12. Het is te allen tijde niet toegestaan de Westlandbon voor criminele doeleinden te gebruiken.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
1.	Stichting Beheergelden Westlandbon is niet aansprakelijk te stellen voor diefstal of verlies van de
Westlandbon.
2.	Indien de Westlandbonhouder misbruik maakt van de Westlandbon zal Stichting Beheergelden
Westlandbon aangifte doen en word de kaart geblokkeerd. Het tegoed is op dat moment
eigendom van Stichting Beheergelden Westlandbon.
3.	Stichting Beheergelden Westlandbon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade
(gevolgschade) en de maximale aansprakelijkheid van Stichting Beheergelden Westlandbon is het
bedrag dat de Westlandbonhouder voor de Westlandbon in het onderhavige geval heeft betaald.
4.	In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw
verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde
van de Westlandbonhouder heeft Stichting Beheergelden Westlandbon het recht om naar eigen
keuze, de koop van de Westlandbon te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Westlandbon
op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Stichting Beheergelden
Westlandbon toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.
5.	Als een Westlandbon beschadigd is, anders dan door misbruik, waardoor het betaalsysteem

de kaart weigert, dient de pashouder mailcontact op te nemen met Stichting Beheergelden
Westlandbon. Zij zullen voor een passende oplossing zorg dragen.
6.	Bij schade door opzet of bewuste roekeloosheid door Stichting Beheergelden Westlandbon, is
Stichting Beheergelden Westlandbon verantwoordelijk.
7.	Stichting Beheergelden Westlandbon is niet verantwoordelijk voor storingen binnen het
betaalsysteem.
8.	Stichting Beheergelden Westlandbon is niet verantwoordelijk voor handelingen verricht door
Intersolve. Hiervoor wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Intersolve.
9.	Stichting Beheergelden Westlandbon is niet verantwoordelijk voor acceptatie van Westlandbon
door het inwisselpunt.
10.	Stichting Beheergelden Westlandbon wordt buiten beschouwing gelaten bij een overeenkomst
tussen Westlandbonhouder en inwisselpunt.

Artikel 5: Bescherming persoonsgegevens
1.	Stichting Beheergelden Westlandbon heeft geen toegang tot persoonsgegevens als: telefoon,
adres, leeftijd en geslacht
2.	Stichting Beheergelden Westlandbon heeft wel toegang tot de transacties die gedaan zijn middels
de Westlandbon. Dit betreft: gegevens inwisselpunt, details van de transactie en het aantal
transacties.

Artikel 6: Klachten
1.	Pashouders met klachten aangaande de Westlandbon kunnen contact opnemen met Stichting
Beheergelden Westlandbon. Contactgegevens zijn te vinden op de website van Westlandbon.

Artikel 7: Toepasselijk recht
1.	Nederlands recht is van toepassing op alle Westlandbon(nen) en de daaruit voortvloeiende
rechtsverhoudingen.

