
Algemene voorwaarden cadeaubon ZwartOpWit

In aanvulling op onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn de cadeaubon voorwaarden van toepassing 
op de door ZwartOpWit uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een ZwartOpWit cadeaubon 
aanvaardt u deze cadeaubon voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. 

1. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke promocode. Dit is een nummercode gecombineerd met een 
tekstcode. Iedere cadeaubon wordt slechts één maal uitgeschreven. U 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 vindt geen vergoeding plaats. 

2. Om een cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in de ‘winkelkar’ te plaatsen. 
Bij afronding van je online bestelling vult u de exacte promocode in. 

3. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon 
niet meer gebruikt worden. 

4. Cadeaubonnen kunnen niet voor reeds openstaande bestellingen gebruikt worden. 

5. De cadeaubon kan niet terugbetaald worden. 

6. Het vermelde bedrag op de bon is inclusief 21% btw. 
 Een bon van 25 euro incl. btw = 20,66 euro excl. btw
 Een bon van 50 euro incl. btw = 41,32 euro excl. btw
 Een bon van 75 euro incl. btw = 61,98 euro excl. btw
 Een bon van 100 euro incl. btw = 82,64 euro excl. btw

7. De restwaarde van de cadeaubon is niet overdraagbaar en kan niet worden gebruikt voor 
volgende bestellingen, noch in cash terugbetaald worden. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger 
is dan de waarde van de cadeaubon, dient het verschil betaald te worden. 

8. Per bestelling kan slechts één promocode gebruikt worden. 

9. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen 
of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). 

10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe 
dat het gebruik van de cadeaubon wordt ontzegd. 

11. De cadeaubon geldt enkel voor online bestellingen via de website van zwartopwit.be. 

12. Deze cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de 
cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan 
van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden.

13. Hebt u vragen of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen? 
Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met ZwartOpWit
info@zwaropwit.be - +32 14 28 58 78. Wij kijken met u graag naar een gepaste oplossing.

De vermelde prijzen op zwartopwit.be  zijn exclusief 21% BTW en transportkosten.


