
Algemene Voorwaarden Klantenpas VitaCora 
 
Natuurdrogist VitaCora geeft een klantenpas uit. Daarbij zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Door het 

gebruik van de VitaCora klantenpas verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord te 

gaan met de toepasselijkheid ervan. 

  

VitaCora Klantenpas programma: 

Als houder van de VitaCora klantenpas kunt u, op vertoon van uw klantenpas, bij het kopen van producten waardepunten 

sparen. Bij 40 punten ontvangt u een VitaCora digitale waardebon ter waarde van € 6.00. Deze is in te leveren bij uw volgende 

aankoop. 

  

Inschrijving: 

Iedere klant vanNatuurdrogist VitaCora kan een gratis klantenpas krijgen. U ontvangt direct de klantenpas welke u gelijk kunt 

gebruiken. Een waardepuntenrekening wordt op uw naam geopend waarop alle gespaarde punten worden bijgeschreven. 

  

Het sparen van waardepunten: 

Bij besteding van € 5 ontvangt u één waardepunt. U krijgt van de door u gespaarde punten een automatisch overzicht op uw 

kassabon. Wij kunnen de op uw rekening bijgeschreven waardepunten annuleren, indien achteraf blijkt dat er ten onrechte 

waardepunten op uw rekening zijn bijgeschreven, doordat de transactie niet is betaald of de transactie ongedaan werd 

gemaakt. Het is niet toegestaan uw waardepunten te verkopen of te ruilen. Er kunnen geen waardepunten van uw rekening 

worden overgeschreven naar andere rekeningen. Uw waardepunten kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld. Er 

worden geen spaarpunten gegeven op actie artikelen. 

  

Aansprakelijkheid: 

Wij kunnen geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd gebruik van uw klantenpas of voor de gevolgen van een vertraging bij 

vervanging van zoekgeraakte of gestolen pas erkennen. De kosten voor het aanmaken van een nieuwe pas bij zoekraken, 

diefstal of verlies komen voor rekening van de pashouder. De gespaarde waardepunten kunnen alleen verzilverd worden op 

vertoon van een geldige klantenpas. 

  

Wijzigingen: 

Wij behouden ons het recht voor om in voorkomende gevallen aanbiedingen in te trekken, deze te wijzigen of daaraan nieuwe 

toe te voegen. Wij zullen u hiervan zo goed mogelijk op de hoogte houden. Tevens behouden wij ons het recht voor het aantal 

benodigde waardepunten voor een waardebonbrief te wijzigen. 

  

Beëindigen deelname: 

U bent te allen tijde gerechtigd uw deelname aan het klantenpas programma te beëindigen. Onder retourneren van uw 

klantenpas zullen wij uw rekening direct vernietigen. Na beëindiging kunnen er geen waardepunten meer op uw rekening 

worden bijgeschreven en vervallen alle op de beëindigde rekening bijgeschreven waardepunten. 

In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, indien u in strijd handelt met deze voorwaarden, u 

misbruik maakt van de rechten die u heeft als deelnemer aan het programma, of indien u op enige andere wijze handelt zodat 

schade wordt berokkend aan ons of aan de aan ons gelieerde ondernemingen, zijn wij gerechtigd, onder voorbehoud van al 

onze overige rechten, inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en of uw klantenpas en de daarop bijgeschreven 

waardepunten te annuleren. 

  

Beëindiging programma: 

Wij behouden ons het recht voor het programma te beëindigen. Wij zullen u hiervan 3 maanden voor beëindiging van het 

programma in kennis stellen. 

  



Correspondentie: 

Correspondentie met betrekking tot het programma zal worden gezonden naar het laatste adres of e-mail adres dat u ons heeft 

opgegeven. 

  

Persoonlijke gegevens: 

Uw gegevens zijn opgenomen in ons bestand. Wij zullen deze gegevens vertrouwelijk behandelen.  

  

Slotbepalingen: 

Wij zijn gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands Recht is van toepassing op het klantenpas programma en deze Algemene 

Voorwaarden. 

  

  

Correspondentieadres: 

Natuurdrogist VitaCora 

Gamerschestraat 23 

5301 AP ZALTBOMMEL 

Telefoon: 0418-726726 

fax:         0418-726000 

e-mail:      info@vitacora.nl 
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