
REGLEMENT REDRO CADEAUBON 

§ 1. Het algemeen reglement 

1.1 Dit Reglement omschrijft de algemene voorwaarden van het activerings- en
gebruiksprogramma van de REDRO Cadeaubon.

1.2 Uitgever van de Cadeaubon is Fairbox Sp. z o.o. met hoofdkantoor in Polen, 
in Poznan, op ul. Stanisława Taczaka 24.

1.3 Het REDRO Cadeaubon-programma begint op 15.11.2018 en duurt tot 
nader order.
1.4 De REDRO Cadeaubon-gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van 
dit Reglement, de inhoud ervan te begrijpen, er geen bezwaar tegen te hebben
en zich ertoe te verbinden zich eraan te houden. 

§ 2. Algemene informatie over de REDRO Cadeaubon 

2.1 De bepalingen over de procedure voor het sluiten van het contract voor de 
verkoop van goederen zijn van overeenkomstige toepassing op het contract 
voor de verkoop van een REDRO Cadeaubon. Zodra de gebruiker de 
ontvangstbevestiging van de cadeaubonbestelling ontvangt, wordt het door de 
gebruiker ingediende aanbod geaccepteerd en is het contract voor de verkoop 
van de REDRO-Cadeaubon gesloten. 

2.2 De bon maakt de aankoop mogelijk van goederen uit het commerciële 
aanbod van www.redro.nl

2.3 De REDRO Cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld.

2.4 De REDRO Cadeaubon is geen elektronisch betaalinstrument, elektronisch 
geld of betaalkaart. 

2.5 De REDRO Cadeaubon kan worden gebruikt om goederen te kopen waarvan
de waarde gelijk, hoger of lager is dan de nominale waarde van de bon.

2.6 Als de waarde van de bestelling hoger is dan de huidige waarde van het 
geld op de kaart, is de gebruiker verplicht het prijsverschil te betalen. Als de 
waarde van de bestelling lager is dan de waarde van het geld op de kaart, 
ontvangt de gebruiker geen restitutie van het prijsverschil. 

2.7 De cadeaukaart is geldig tot eind 2023 en kan één keer (voor één 
bestelling) worden gebruikt.

2.8 Het is niet mogelijk om een Cadeaubon op te laden. 

§ 3. Klachten met betrekking tot de REDRO Cadeaubon 

3.1 De uitgever is niet verantwoordelijk voor Cadeaubonnen die verloren gaan 
of beschadigd raken nadat ze aan de gebruiker zijn verstrekt.

3.2 De uitgever staat de gebruiker niet toe bezwaar te maken tegen de 
Cadeaubon of deze te blokkeren. 

http://www.redro.nl/


3.3 In geval van verlies, beschadiging of diefstal van de REDRO Cadeaubon 
heeft de Gebruiker geen recht op aanspraken tegen de Uitgever.

3.4 Alle klachten met betrekking tot REDRO Cadeaubonnen worden door de 
Uitgever in behandeling genomen binnen 30 dagen vanaf de datum van 
indiening van een schriftelijke klacht door de Gebruiker. Klachten moeten per e-
mail worden ingediend op het volgende adres: contact@redro.nl 

§ 4. Slotbepalingen 

4.1 Uitgever behoudt zich het recht voor om dit Reglement op elk moment en 
zonder opgave van reden te wijzigen. Gebruikers van REDRO cadeaubonnen 
worden per e-mail op de hoogte gebracht van de wijzigingen.

4.2 De uitgever behoudt zich het recht voor om het REDRO Cadeaubon-
uitgifteprogramma op elk moment zonder opgave van reden op te schorten of 
te beëindigen. Kaartgebruikers zullen vooraf worden geïnformeerd over de 
opschorting of beëindiging van het programma op de manier zoals bepaald in 
punt 4.1 van dit Reglement. Gebruikers van REDRO- cadeaubonnen die zijn 
gekocht tot de datum van opschorting of beëindiging van het programma, 
kunnen deze gebruiken onder de bestaande voorwaarden. 

4.3 Dit reglement treedt in werking op 15.11.2018. 


