Algemene voorwaarden
Kruidvat Voordeelclub
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De jouw voordeelkaart van de Kruidvat Voordeelclub is geldig in alle
Kruidvat filialen binnen België en in de webshop van Kruidvat, met
uitzondering van de volgende productcategorieën: Fotoproducten en
op maat gemaakte brillen
Door gebruik te maken van de jouw voordeelkaart geeft de
kaarthouder te kennen in te stemmen met de algemene voorwaarden.
Klanten jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun
ouders/verzorgers om een jouw voordeelkaart aan te vragen.
Kruidvat is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in
geval van fraude, het verschaffen van onvolledige of onjuiste
informatie, bij handelen in strijd met de onderhavige voorwaarden, bij
misbruik van jouw rechten als kaarthouder, of bij enig ander handelen
hetwelk schade berokkent aan Kruidvat, per onmiddellijke ingang
jouw voordeelkaart in te trekken en het tegoed aan gespaarde punten
te annuleren.
Door het accepteren van deze voorwaarden bevestig je dat je graag
fantastisch nieuws en aanbiedingen ontvangt dat helemaal op jou is
afgestemd zoals uitgelegd in de marketingcommunicatie in paragraaf
6 van ons Privacybeleid: lees het Privacybeleid. Je ontvangt dit
geweldige nieuws van ons en onze vertrouwde partners (zoals
bedrijven van de AS Watson Groep of C.K. Hutchinson Holdings) per
e-mail, sms, direct mail en andere communicatiemiddelen - naar jouw
keuze. Verder stem je in met ons gebruik van informatie over
schoonheids- en gezondheidsproducten voor marketingdoeleinden
zoals uitgelegd in het Privacybeleid, als je schoonheids- of
gezondheidsproducten koopt (online of in de winkel) met je
klantenkaart voor deze aankoop. Je kunt je te allen tijde afmelden
voor dergelijke marketing en je toestemming intrekken in ‘Mijn
account’ of direct in de ontvangen communicatie. Een dergelijke
afmelding heeft geen invloed op de andere diensten in het kader van
dit programma. Raadpleeg voor meer informatie over hoe we omgaan
met je persoonsgegevens in ons Privacybeleid: lees het
Privacybeleid.
Kruidvat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele zet- en
druk-fouten.
Jouw privacy is belangrijk voor ons. En we zijn graag duidelijk over de
manier waarop we je persoonlijke gegevens verwerken. Hoe we dat
doen, hangt van af hoe je onze diensten gebruikt. We gebruiken jouw
persoonlijke gegevens:

om onze online en winkelactiviteiten af te stemmen op jouw
voorkeuren
o om je aanbiedingen en diensten op jou afgestemd aan te
bieden
o om contact met je op te kunnen nemen over speciale producten
en diensten die voor jou interessant kunnen zijn
o als je meedoet aan winacties, wedstrijden of spelletjes
o om onze administratie juist uit te kunnen voeren.
Kruidvat behoudt zich het recht om het puntensaldo van een jouw
voordeelkaart te laten vervallen als: de kaart 2 jaar lang niet gebruikt
is, spaarpunten ouder zijn dan zes jaar, of een voordeelkaart niet
binnen drie maanden wordt geregistreerd.
Kruidvat is gerechtigd om de Kruidvat voordeelclub in zijn geheel te
wijzigen of te beëindigen. Kruidvat zal de kaarthouders hiervan altijd
op de hoogte stellen en de wijzigingen of beëindiging in de winkel en
op de website kenbaar maken.
Acties gecommuniceerd vanuit de Kruidvat voordeelclub zijn alleen
geldig met een geactiveerde voordeelkaart en enkel 1 keer te
gebruiken, tenzij anders aangegeven.
De extra korting wordt berekend over het/de duurste product(en) en is
geldig op het hele assortiment en bovenop alle lopende acties, tenzij
anders aangegeven.
Er kan geen korting worden verrekend op, noch kunnen er punten
worden gespaard op, of ingewisseld worden voor: zuigelingenvoeding
0-6 maanden, geneesmiddelen, boeken, opwaardeer-, cadeau- en
tegoedkaarten, iTunes, vouchers en ticketdeals (inclusief artikelen die
d.m.v. een code worden besteld en door een externe partner worden
geleverd), loterij-producten, postzegels en aankopen gedaan via
externe webshops tenzij anders vermeld.
Op alle artikelen van de Kruidvat fotoservice kan geen extra korting
worden verrekend, tenzij anders aangegeven.
Voorwaarden dagdeals:
o Een dagdeal is éénmalig te gebruiken met een geactiveerde
voordeelkaart.
o Een dagdeal is niet geldig in combinatie met andere acties.
o Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden
o
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