Regelement Spaarprogramma Parelpunten Heeze
Het spaarprogramma beloont uw bestedingen bij de deelnemende vestigingen. Op het spaarprogramma zijn
de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE CONSUMENTEN VOORWAARDEN VOOR HET SPAARPROGRAMMA
1. Spaarprogramma

Een deelnemer aan het spaarprogramma heet spaarder. De spaarder is in het bezit van een spaarkaart. De pas
is aan toonder. Met de pas kunt u sparen bij de deelnemende vestigingen. U kunt sparen als u bij de
deelnemende vestigingen een product uit het assortiment koopt, voor uitzonderingen zie regelement
deelnemende onderneming. Een aankoop waarbij u punten spaart heet een transactie. Punten zijn de
eenheden waarin het tegoed op de pas wordt uitgedrukt.
2. Deelnemen aan het spaarprogramma

Iedere consument kan meedoen aan het spaarprogramma.
3. Punten, pas

a. Elke ondernemer bepaalt zelf een drempelbedrag waarover u punten ontvangt. Bij de kassa staat duidelijk
aangegeven hoeveel punten u per bestede euro bij die winkelier krijgt. Dit hangt af van de marge die een
winkelier heeft op producten en/of acties. Standaard is dat u 1 punt per bestede euro ontvangt. Wanneer u
een aankoop waarover u punten heeft ontvangen ongedaan maakt, dan wordt het op deze aankoop
betrekking hebbende aantal punten van uw pas geboekt. U moet dan uw pas aan de ondernemer verstrekken.
De ondernemer heeft het recht om op sommige artikelen geen punten te verstrekken bijvoorbeeld omdat dit
wettelijk niet is toegestaan.

b. Wanneer u punten hebt gespaard kunt u deze verzilveren bij een deelnemende ondernemer. Per 100
punten kunt u voor € 1,00 aan goederen kopen bij een van de deelnemende vestigingen.
c. De wijze van verzilvering en het aantal weg te geven punten kan op ieder moment wijzigen. U wordt van
zo’n wijziging vooraf op de hoogte gebracht door de Stichting Parelpunten via de website op Heeze24.
4. Geen overdracht of volmacht verlening

a. De gespaarde punten op de pas kunnen niet overgeboekt worden naar een andere actieve pas.
b. Met meerdere passen kan wel op één account gespaard worden de hierop gespaarde punten kunnen door
elke deelnemende pas verzilverd worden.
c. Bij verlies van uw pas wordt het tegoed aan punten overgezet naar een nieuwe pas die gekocht wordt voor
€ 2,=, dit kan alleen als u de pas geregistreerd heeft op uw naam, de oude pas wordt dan geblokkeerd.
5. Uitsluiting aansprakelijkheid

a. De deelnemende ondernemers en Stichting Parelpunten zijn niet aansprakelijk voor:
1. de gevolgen van gebruik van de pas e.d.
2. de gevolgen die ontstaan uit diefstal van de pas

b. Staat buiten de transactie tussen u en de ondernemer
6. Beëindiging deelname

a. U kunt stoppen met het spaarprogramma wanneer u wilt. Indien u geen punten meer wenst te sparen dan
kunt u de pas opsturen naar het postadres van de Stichting Parelpunten.
7. Beëindiging spaarprogramma

De organisatie mag het spaarprogramma beëindigen. Als dit gebeurt, krijgt u de waarde van de punten op
uw pas vergoed.
8. Correctiemogelijkheid

Indien u constateert dat er fouten of vergissingen zijn gemaakt bij het bij-of afboeken van punten op de pas
kan tot correctie worden overgegaan en bent u verplicht ten onrechte ontvangen punten terug te zenden
respectievelijk het onterecht ontvangen bedrag terug te betalen.
9. Overdracht

De organisatie is bevoegd haar rechten en verplichtingen jegens de spaarder in het kader van een overdracht
van het concept, over te dragen aan, respectievelijk te doen overnemen door een derde, met welke
overdracht overname de spaarder instemt.
10. Slotbepaling

De organisatie mag deze algemene consumenten voorwaarden wijzigen. Zij zal u hierover vroegtijdig
informeren. Op het spaarprogramma en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

