Voorwaarden Cadeaubon ZorgPlezier

In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van
toepassing op door ZorgPlezier uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een
ZorgPlezier cadeaubon aanvaardt u deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te
leven.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZorgPlezier uitgegeven cadeaubonnen
die worden verkocht door ZorgPlezier.
2. De cadeaubon is alleen geldig bij ZorgPlezier en de aangegeven waarde is in euro’s,
inclusief BTW.
3. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld en dient in één keer besteed te worden.
4. Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan het gekozen aantal uren ZorgPlezier,
dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.
5. De waarde van de cadeaubon is exclusief reiskosten, parkeerkosten, entreekaartjes,
kosten voor consumpties etc. Deze komen voor uw eigen rekening.
6. De cadeaubon heeft een geldigheidsduur van 12 maanden na de afgiftedatum, welke is
vermeld op de cadeaubon. Na de vervaldatum kan deze niet meer worden gebruikt.
7. U dient de cadeaubon goed te bewaren. In geval van diefstal of verlies vindt geen
vergoeding plaats. Aanpassing van de waarde en/of de afgiftedatum maakt de cadeaubon
ongeldig.
8. Voor het inwisselen van de cadeaubon dient een afspraak gemaakt te worden. De datum
van de afspraak is afhankelijk van de beschikbaarheid. U dient bij het maken van de afspraak
te vermelden dat u gebruik maakt van de cadeaubon. De cadeaubon inwisselen bij een reeds
gemaakte afspraak is niet mogelijk.
9. Afzeggen van uw afspraak dient uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak te gebeuren.
Indien u de afspraak niet afzegt of niet op tijd, dan brengen wij u €24,50 in rekening.
10. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze dan ook te gebruiken voor
commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze is uitgegeven.
11. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wij raden u aan om deze
voorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan
van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde
voorwaarden.

