
  
Algemene voorwaarden voor het gebruik van kortingscodes  
Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van kortingscodes die je worden aangeboden door 
Hoppenbrouwers Techniek (www.hoppenbrouwersthuis.nl). Door gebruik te maken van 
Hoppenbrouwers Thuis kortingscodes ga je akkoord met deze voorwaarden.  

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die 
worden aangeboden door Hoppenbrouwers Thuis.  
2. De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke 
gebruiksvoorwaarden vind je in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. 
Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan 
de kortingscode niet meer worden gebruikt.  
3. Kortingscodes uitgegeven door Hoppenbrouwers Thuis kun je alleen gebruiken 
voor aankopen bij Hoppenbrouwers Thuis (www.hoppenbrouwersthuis.nl). De 
kortingscodes zijn niet geldig voor artikelen of diensten die via een andere website of 
andere wijze vanuit Hoppenbrouwers Techniek worden aangeboden.  
4. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen.  
5. Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere kortingscode dat deze per persoon 
en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.  
6. Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder 
de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.  
7. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.  
8. Indien je de producten retourneert waarmee je de kortingscode hebt gebruikt dan 
komt de korting te vervallen.  
9. Je kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. Je kunt met een kortingscode geen 
korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende 
kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de 
kortingscode is opgenomen.  
10. Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt 
geen vergoeding plaats.  
11. Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van 
hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).  
12. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere 
doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.  
13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt 
geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.  
14. De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.  
15. Hoppenbrouwers behoudt zich het recht voor om de actie, zonder voorafgaande 
kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden 
met bijbehorende elementen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, 
zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens deelnemers. De 
veranderingen gelden dan alleen voor nieuwe aankopen en niet voor aankopen die al 
gedaan zijn.   

Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van kortingscodes of problemen bij het invoeren, 
neem dan contact op met onze klantenservice.  

 

http://www.hoppenbrouwersthuis.nl/

