Actievoorwaarden Keukenhof 2021
Algemeen
•
•
•

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Keukenhof (hierna: “de Actie”), georganiseerd door Kruidvat.
Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.
Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij Kruidvat. Eventuele
geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

De Actie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klanten kunnen bij de Kruidvat winkels in Nederland of via de website van Kruidvat een voucher voorzien van een unieke actiecode kopen,
waarmee een toegangsbewijs kan worden gekozen voor een van de beschikbare data.
De activatiecode ‘Single Ticket’ is geldig voor 1 persoon.
De activatiecode ‘Duo Ticket’ is geldig voor 2 personen.
Bij Keukenhof zijn kinderen t/m 3 jaar gratis.
Vouchers worden geactiveerd op moment van verzilvering, daarna vervalt de geldigheid.
De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs
Klanten verzilveren hun voucher via de landingspagina van Kruidvat die op haar beurt doorverwijst naar de ticket serviceprovider van Keukenhof.
De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen vouchers/actietickets.
De voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander actieticket of anderszins.
Na verzilvering van een voucher kan deze voucher niet meer worden gerestitueerd
Voor vragen over de verkoop van de vouchers kunnen klanten terecht bij Kruidvat. Voor vragen over de verzilvering van een voucher kan men
contact opnemen met Keukenhof via www.keukenhof.nl/kruidvat
Klanten kunnen per transactie maximaal 10 vouchers kopen bij Kruidvat.
Uitsluitend het duo ticket ter waarde van €35,- geeft recht op 1 bollenpakket t.w.v. €5.,Het bollenpakket kan uitstuitend bij de kassa van Keukenhof opgehaald worden, op vertoon van uw duo ticket.

Duur Actie
•
•

Vouchers kunnen gekocht worden van 15 maart tot en met 9 mei 2021.
Verzilvering van vouchers is mogelijk tot en met 9 mei 2021.

•

De toegangsticket is geldig voor een bezoek tussen 20 maart en 9 mei 2021. Na 9 mei is het park gesloten en is toegang niet mogelijk

Diversen
•
•
•
•
•
•
•

Kruidvat en/of Keukenhof zijn niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van vouchers en/of verzilverde toegangsbewijzen
De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Nadruk en het verhandelen van een
voucher is verboden en hiervan zal aangifte worden gedaan.
Kruidvat kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie,
behoudens in geval van opzet of grove schuld van Kruidvat.
Kruidvat is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat consumenten niet conform deze voorwaarden handelen en
dan wel indien men zich naar het oordeel van Kruidvat anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot deze Actie.
Kruidvat behoudt zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan
mededeling worden gedaan op www.Kruidvat.nl.
Ruilen of geld terug voor in de winkel aangeschafte vouchers is niet mogelijk. Enige verleende restitutie wordt niet gecrediteerd en is volledig risico
Kruidvat, dit vanwege het feit dat Kruidvat niet kan controleren of een voucher al gebruikt is.
Ruilen of geld terug voor online aangeschafte vouchers is mogelijk binnen de herroepingstermijn van 14 dagen mits de activatiecode nog niet is
verzilverd.

