Algemene voorwaarden Horster Spaarpasje
1.
Het Horster Spaarpasje
Het Horster Spaarpasje is bij de deelnemende ondernemingen gratis te verkrijgen. Bij uitgave van elke € 10
ontvangt u 1 spaarpunt op uw persoonlijke kaart. 1 spaarpunt vertegenwoordigt € 0,10.
2.
Deelnemen
Iedereen vanaf 16 jaar mag deelnemen aan het Horster Spaarpasje. De pas dient na ontvangst geactiveerd te
worden.
3.
Persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in een database die met inachtneming van de privacywetgeving
wordt beheerd namens de Stichting Centrummanagement Horst. Registratie van uw persoonlijke gegevens is
nodig om de verplichtingen tegenover u na te kunnen komen en voor het opsporen van fraude.
4.
Uitgifte spaarpunten
Bij aankoop van producten of diensten bij de aan het spaarsysteem deelnemende ondernemers kan de
consument spaarpunten laten bijschrijven op het Horster Spaarpasje en sparen voor latere bestedingen bij
deelnemende ondernemingen. Ondernemers bepalen zelf over welke producten/diensten ze punten
verstrekken.
Indien geconstateerd wordt dat er fouten zijn gemaakt bij het bij- of afboeken van de spaarpunten op het
Horster Spaarpasje, met een waarde van meer dan 10 punten (> € 1,-), kan de stichting tot correctie overgegaan
en bent u verplicht de ten onrechte ontvangen spaarpunten af te laten boeken respectievelijk het onterecht
ontvangen bedrag terug te betalen. De stichting heeft het recht uw aankoopnota’s op te vragen om het saldo te
verifiëren.
5.
Verzilvering spaarpunten
Spaarpunten kunnen door de houder van het Horster Spaarpasje worden verzilverd bij deelnemende
ondernemers vanaf 25 punten (ter waarde van € 2,50). Maximaal 25% van het aankoopbedrag mag met
ingeleverde spaarpunten betaald worden. De uitgegeven spaarpunten worden door de winkelier van het
gespaarde saldo op de spaarpas afgeboekt.
6.
Beëindiging deelname
Deelnemers kunnen te allen tijde de deelname aan het spaarsysteem beëindigen. Als er op het Horster
Spaarpasje gedurende 12 maanden geen transacties hebben plaatsgevonden, vervalt het gespaarde saldo.
In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, handelen in strijd met de
consumentenvoorwaarden of zodanig handelen dat de stichting of een van de deelnemende ondernemingen
schade lijden, is de stichting gerechtigd uw deelname per direct te beëindigen.
7.
Wijzigingen of beëindiging Horster Spaarpasje
Stichting Centrummanagement Horst kan te allen tijde het spaarsysteem wijzigen of beëindigen. Deelnemers
worden hier dan over ingelicht. Gespaarde punten kunnen dan binnen een nader te bepalen periode worden
ingewisseld.
8.
Diefstal of verlies
Het Horster Spaarpasje kwijtgeraakt door diefstal of verlies? Stuur dan een mail naar hundje@horst-centrum.nl.
9.
Correspondentie
Correspondentie over het spaarsysteem kan gemaild worden naar hundje@horst-centrum.nl of per post
gestuurd worden naar Stichting Centrummanagement Horst, Steenstraat 2, 5961 EV Horst.
10.
Geschillen
Geschillen over het spaarsysteem kunnen door de deelnemer schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur van
de Stichting, waarna de Stichting na hoor en wederhoor te hebben toegepast en conform de wettelijke
besluitvormingsregels een voor spaarders, ondernemers en de Stichting bindende beslissing neemt.

