
 

Algemene voorwaarden restaurantbon Gemeente Altena 
 

1. De uitgifte datum wordt op de kaart vermeld en is maximaal 2 jaar geldig na 
uitgiftedatum.   

2. De cadeaubon is zowel online als offline te verzilveren bij aangesloten 
restaurants.  

3. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. 

4. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode 
en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal 
verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In 
geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde 
derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) 
wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. 

5. Om een Cadeaubon online te gebruiken dien je de door jou geselecteerde 
producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces 
selecteer je vervolgens als betaalmethode "cadeaubon" en vul je de exacte 
code in. 

6. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige 
specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-
mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een 
bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer 
worden gebruikt. 

7. Cadeaubonnen uitgegeven door UitJouwStreek en/of door UitJouwStreek 
aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen 
via www.uitjouwstreek.nl.  

8. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de 
gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil anders betaald te worden.  

9. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij 
raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een 
Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen 
gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden. 

10. De aangesloten restaurants doen mee aan de restaurantbon op vrijwillige basis. 
Het is de restaurants vrij om met de deelname te stoppen. Vraag daarom altijd 
vooraf of het betreffende restaurant de cadeaubonnen nog accepteert.  

http://www.uitjouwstreek.nl/

