Tegoedbonvoorwaarden
In aanvulling op onze algemene voorwaarden zoals ter beschikking gesteld op de website van Nightmarket Eindhoven
zijn deze tegoedbonvoorwaarden van toepassing op de door Nightmarket Eindhoven verstrekte tegoedbonnen. Door
gebruik te maken van een door Nightmarket Eindhoven uitgegeven tegoedbon aanvaardt u deze
tegoedbonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze voorwaarden na te leven.
1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op tegoedbonnen die worden aangeboden door Nightmarket Eindhoven.

2.

Iedere tegoedbon is voorzien van een bedrijfsstempel en een handtekening van een van de vennoten van
Nightmarket Eindhoven. Er dient zorgvuldig met de tegoedbonnen te worden omgegaan. Het staat Nightmarket
Eindhoven te allen tijde vrij om een tegoedbon te weigeren indien de bedrijfsstempel en/of handtekening niet
zichtbaar en/of leesbaar meer is of op andere wijze niet meer valt te authentiseren. Alleen originele
tegoedbonnen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Nightmarket Eindhoven te worden verstrekt.
Nightmarket Eindhoven behoudt het recht om een tegoedbon uitsluitend te accepteren indien aan de
bovenstaande voorwaarden is voldaan. In geval van oneigenlijk gebruik van de tegoedbonnen behoudt
Nightmarket Eindhoven tevens het recht om alsnog betaling in contanten te ontvangen. Indien een tegoedbon
wordt geweigerd kan er geen aanspraak worden gemaakt op een vergoeding of restitutie. Er vindt tevens geen
vergoeding of restitutie plaats bij verlies of diefstal van een tegoedbon.

3.

Een tegoedbon kan worden ingewisseld op alle producten die worden aangeboden door Nightmarket
Eindhoven. Om gebruik te kunnen maken van een tegoedbon dient de bestelling van de producten telefonisch
plaats te vinden. Tijdens het plaatsen van de bestelling dient u aan te geven dat u bij de betaling van uw
bestelling gebruik wenst te maken van een tegoedbon. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van een
tegoedbon indien de bestelling via de website heeft plaatsgevonden. Het is tevens niet mogelijk om gebruik te
maken van een tegoedbon bij openstaande bestellingen.

4.

De aard, waarde, duur en/of overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de tegoedbon. Iedere
tegoedbon is gedurende één jaar na uitgifte geldig. Na de vervaldatum kan de tegoedbon niet meer worden
gebruikt.

5.

De tegoedbonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. De tegoedbonnen dienen ineens te worden gebruikt.
Restwaarde en/of gedeeltelijke restitutie van een tegoedbon zijn niet mogelijk.

6.

Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte tegoedbon dan dient het
verschil te worden voldaan door een contante betaling bij aflevering van de bestelling.

7.

Het is niet toegestaan de tegoedbonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of
anderszins aan te tasten. Iedere poging tot fraude of andere verboden handeling leidt tot de ontzegging van het
gebruik van tegoedbonnen.

8.

Het is niet toegestaan de tegoedbonnen op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden of
andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgeven.

9.

De tegoedbonvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. De laatst bekend gemaakte voorwaarden zijn van
toepassing. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een oudere versie van de voorwaarden. Wij adviseren
u om de tegoedbonvoorwaarden alvorens gebruik van een tegoedbon te raadplegen.

10. Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot de tegoedbonnen of het gebruik daarvan dan kunt u contact
opnemen met Nightmarket Eindhoven.

