
Algemene voorwaarden kadobonnen 
website
Voor het laatst geüpdatet in 25/03/2022

Wij verzoeken u deze algemene voorwaarden kadobonnen (hierna: “Voorwaarden”) 

goed te lezen alvorens u een kadobon koopt of gebruikt op onze website https://

nl.steelcase.com/ (hierna: “de Website”).

Door een kadobon aan te kopen, aan te nemen of te gebruiken, stemt u in met de 

toepasselijkheid van deze Voorwaarden. 

Deze Voorwaarden worden waar nodig aangevuld door de Algemene 

verkoopvoorwaarden Website, de Gebruikersvoorwaarden Website, de Privacy 

policy en de Cookies policy en moeten gezamenlijk worden gelezen.

Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door Steelcase A.G. 

“Aktiengesellschaft”, een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd aan 

de Brienner Strasse 42, 80333 te München, Duitsland en geregistreerd bij het 

Handelsregister te München onder het inschrijfnummer HRB 236047 (hierna: 

“Steelcase” of “wij”).

U kunt contact met ons opnemen door ons te mailen op shopnl@steelcase.com 

of door te schrijven naar Veemarktkade 8, Ingang M, ruimte 7150, 5222 AE te 

‘s-Hertogenbosch.

1. ALGEMEEN

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op u en Steelcase wanneer u een 

product koopt via de Website door middle van een kadobon of wanneer u een 

kadobon van ons koopt.

1.2. Deze Voorwaarden (samen met de andere voorwaarden waarnaar wordt 

verwezen) beschrijven de voorwaarden die verbonden aan het gebruik van onze 

kadobonnen. Door een kadobon te kopen, aan te nemen of te gebruiken, stemt u 

in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Wij vragen u deze Voorwaarden 

door te nemen alvorens u een bestelling plaatst.

1.3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing zodra ze op de Website zijn gepubliceerd. 

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder 

u daarover te informeren.

1.4. Deze Voorwaarden, de verkoopvoorwaarden, de gebruikersvoorwaarden, de 

Privacy Policy en de Cookie Policy vormen samen de entire agreement tussen 

1/3



partijen.

1.5. Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden niet van toepassing zijn 

of zijn, nietig worden verklaard of worden vernietigd, zullen partijen onderhandelen 

over vervangende bepalingen van een zoveel mogelijk overeenkomstige strekking 

die niet aan nietigheid blootstaan.

2. AANKOOP VAN KADOBONNEN

2.1. De kadobon heeft een vaste waarde (50€ / 100 € / 150€). De kadobon kan niet 

worden overgedragen. Wij wijzen u erop dat deze Voorwaarden van toepassing zijn 

op u als koper van de kadobon en op u als gebruiker van de kadobon. Wij vragen 

u om de ontvanger van de kadobon daarop attent te maken.

2.2. U kunt maximaal 5 kadobonnen per keer kopen.

2.3. De kadobon wordt digitaal (per e-mail) naar u opgestuurd. Deze e-mail bevat 

de unieke kadobon-code en de waarde van, geldigheidstermijn van en eventuele 

voorwaarden verbonden aan de kadobon.

2.4. De kadobon is geldig voor een periode van 2 jaar na aankoop. Na verloop van 

deze periode kan de kadobon niet meer worden gebruikt als betaalmiddel.

3. GEBRUIK VAN DE KADOBON

3.1. De restwaarde van de kadobon kan worden gecontroleerd door op de 

betreffende link te klikken en met de muis over de code te ‘zweven’. Ook kunt u de 

unieke code invoeren op de Website.

3.2. Om de kadobon in te zetten als betaalmiddel, voert u de unieke code in in het 

daartoe bestemde tekstveld op het moment van betalen.

3.3. U kunt de kadobon inzetten voor alle producten op onze Website, ook wanneer 

deze onderdeel zijn van een sale of promotieactie.

3.4. U kunt meerdere kadobonnen gebruiken bij een betaling.

3.5. Wanneer het totaalbedrag hoger is dan het bedrag op de kadobon, dient u 

het resterende bedrag op een andere wijze te voldoen. Wij kunnen niet worden 

gehouden tot het doorzetten van een gewenste aankoop wanneer de kadobon 

onvoldoende saldo heeft.

3.6. Wanneer het totaalbedrag van uw bestelling lager is dan het bedrag op de 

kadobon, blijft het resterende bedrag beschikbaar op uw huidige kadobon. Deze 

kunt u inzetten voor een volgende aankoop.

3.7. Wanneer u een aankoop retourneert (zie artikel 7.4 van website 

Verkoopvoorwaarden) die u heeft betaald door middle van een kadobon, dan wordt 

het door u daarmee betaalde bedrag teruggestort op de originele kadobon. U kunt 

die kadobon vervolgens gebruiken voor nieuwe aankopen.
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4. BEPERKINGEN

4.1. De kadobon is expliciet geen creditkaart, debitkaart of tegoedbon. Wij maken 

geen garanties in dat kader.

4.2. De kadobon kan niet worden ingewisseld voor geld of tegoed, tenzij dit verplicht 

is op grond van de wet. De kadobon kan alleen worden gebruikt op de Webite Gift 

https://nl.steelcase.com/.

4.3. U kunt de kadobon niet inzetten om een nieuwe kadobon te kopen.

4.4. U mag de kadobon niet verkopen. Kadobonnen verkocht door ongeautoriseerde 

verkooppunten of websites kunnen niet worden aangenomen door Steelcase.

4.5. Kadobonnen kunnen niet worden gebruikt voor ongevraagde reclame, marketing 

of andere promotionele activiteiten zonder onze voorafgaande toestemming. 

U verklaart en stemt ermee in dat u gebruik van de kadobon overeenstemt met 

deze Voorwaarden en relevante wet- en regelgeving. U verklaart en stemt er verder 

mee in dat u de kadobon niet gebruikt voor misleidende, oneerlijke of schadelijke 

doeleinden jegens Steelcase of onze klanten.

4.6. Het is niet toegestaan de kadobon te wijzigen, vervalsen of op andere wijze 

aan te passen of te frauderen. Iedere (poging) tot fraude of andere niet toegestande 

handling leidt ertoe dat wij het gebruik van de kadobon ontzeggen.

5. HERROEPING

Zoals uiteengezet in artikel 7.2 van de Verkoopvoorwaarden Website, heeft u het 

recht om de koop te ontbinden binnen 14 dagen na aankoop. U kunt dit recht enkel 

inroepen wanneer u de kadobon niet hebt gebruikt. Dit zullen wij in geval van een 

beroep op ontbinding controleren. Het recht op ontbinding komt alleen toe aan de 

koper van de kadobon.

6. VERLIES

6.1. Vanaf het moment van ontvangst van de e-mail met daarin de unieke code van 

de kadobon bent u verantwoordelijk voor het bewaren en opslaan van de kadobon.

6.2. Kadobonnenn kunnen alleen worden gekocht op onze Website. U bent 

verantwoordelijk voor het voorkomen van onrechtmatig gebruik. Wij kunnen niet 

verantwoordelijk worden gehouden indien de kadobon kwijt raakt, wordt gestolen of 

wordt vernietigd, of wanneer de kadobon wordt gebruikt zonder uw toestemming.

7. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Geschillen in het kader van deze Voorwaarden of gebruik van de kadobon worden 

opgelost in overeenstemming met artikel 11 van de Verkoopvoorwaarden Website.
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