Algemene voorwaarden SPAARKAART Bloemstore Maxis Muiden
1. De Bloemstore ‘actievoorwaarden Bloemstore Maxis Muiden’ (hierna: de actie) wordt
aangeboden door: ”Bloemstore Maxis Muiden” aan de Pampusweg 24, 1398 PV, Muiden.
2. De actie is geldig tot en met 1 Januari 2020 in de Bloemstore Maxis Muiden, te Muiden.
3. Tijdens de actieperiode gelden de volgende aanbiedingen: Bij besteding van €10,ontvangt u 1 stempel. Op vertoon van een volle spaarkaart ontvangt u €7,50 korting op
uw eerst volgende aankoop.
4. De Bloemstore behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te
schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op
http://www.bloemstore.nl.
5. De kortingen gelden niet in combinatie met andere vouchers of andere kortingen.
6. De actie geldt niet voor offertes op maat, bestellingen, rouw- of trouwwerken en
actieproducten.
7. De Bloemstore geeft maximaal 5 stempels per dag per klant.
8. Er kan maximaal 1 volle spaarkaart per keer ingeleverd worden.
9. Er geldt voor de spaarkaart geen vervangingswaarde, de spaarkaart is niet inwisselbaar
voor geld.
10.De Bloemstore behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op
enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten. Hiervan zal mededeling worden
gedaan op http://www.bloemstore.nl
11.Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname
worden uitgesloten. Tevens kan de eventuele onterecht verstrekte korting
teruggevorderd worden, direct door middel van een factuur.
12.In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen
door Bloemstore.
13.Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op
onderhavige actie van toepassing is, handelt de Bloemstore in het bijzonder in
overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
14.De Bloemstore is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.
15.In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze actie dan kunt u
contact opnemen met de bloemstore op het nummer 0294-267861 of mailen via de
website www.bloemstore.nl.
16.Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de
bovenstaande actievoorwaarden.
17.Deze actievoorwaarden zijn te vinden op http://www.bloemstore.nl
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