
 
 

 

Algemene voorwaarden acceptant Hengelo Kado kadokaart 

 

1. Toepassingsgebied 

1. Stichting HENGELO PROMOTIE geeft cadeaukaarten uit welke door consumenten bij 

meerdere acceptanten in de gemeente Hengelo zijn in te leveren tegen producten en of 

diensten. Hengelo Promotie is gevestigd op het adres: Markt 8 7551 CG, Hengelo.  

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen HENGELO 

PROMOTIE en de Acceptant. 

2. Definities 

De volgende begrippen zijn in deze algemene voorwaarden aangeduid met een hoofdletter: 

Acceptant  De bij HENGELO PROMOTIE aangesloten ondernemers waarmee Hengelo 

Promotie een overeenkomst heeft gesloten in het kader waarvan zij de 

Hengelo Kado kadokaart als betaalmiddel accepteren. 

Bezitter  Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een Hengelo Kado kadobon heeft 

gekocht of de persoon aan wie een Hengelo Kado kadobon overeenkomstig 

deze algemene voorwaarden is overgedragen. 

Saldo  Het actuele tegoed op een Hengelo Kado kadobon, dat wil zeggen een 

vordering van de Bezitter op HENGELO PROMOTIE.  

3. Overeenkomst 

1. HENGELO PROMOTIE  geeft zowel digitale als fysieke cadeaubonnen uit welke – eenmalig of 

in delen - bij verschillende acceptanten in Hengelo in te leveren zijn. 

2. Zodra de acceptant het aanbod van HENGELO PROMOTIE aanvaart om acceptant te worden 

van Hengelo Kado komt een overeenkomst tot stand waarop deze algemene voorwaarden 

van toepassing zijn en zal de Acceptant vermeld worden op de website en webshop van 

uitinhengelo.nl.  

4. Looptijd overeenkomst 

1. Overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van minimaal 1 maand. De 

overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn van 1 maand. 

2. Opzegging is op ieder moment mogelijk en dient schriftelijk te worden gedaan via 

hengelokado@hengelopromotie.nl.  De overeenkomst eindigt op de datum van binnenkomst 

van de opzegging.  
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5. Acceptatie van Hengelo Kado door de acceptant  

1. Zodra de technische koppeling van de Acceptant met het CCV Connect systeem tot stand is 

gebracht, is de Acceptant verplicht Hengelo Kado als betaalmiddel te accepteren. 

2. Elke Hengelo Kado kan in delen ingenomen worden door verschillende Acceptanten.  

3. De Acceptant is niet gehouden om het Saldo op Hengelo Kado in contanten uit te betalen aan 

de bezitter.  

4. HENGELO PROMOTIE  heeft het recht om het kadokaartsysteem in technisch opzicht te 

optimaliseren. De Acceptant wordt vooraf tijdig op de hoogte gesteld van noodzakelijke 

wijzigingen en verbeteringen van de afwaarderingsprocedure en van eventueel daarmee 

samenhangende kortdurende beperkingen van de beschikbaarheid van het systeem. 

 

6. Geldigheidsduur en uitbetaling  

1. De geldigheidsduur van Hengelo Kado is 2 jaar. 

2. De kadobonnen dienen verkocht en ingenomen worden zonder dat hier BTW op van 

toepassing is. 

3. Doordat de kadobon tegen producten en diensten met verschillende BTW tarieven 

ingeleverd kan worden, wordt deze bij verkoop niet als omzet gerekend.  

4. De Acceptant krijgt van elke ingenomen cadeaubon 100% uitbetaald.  

5. Uitbetalingen geschieden maandelijks iedere 1e en 15e van elke maand.   

 

7. Verplichtingen van de Acceptant    

1. Het is de Acceptant niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de CCV Connect 

software. Het is de Acceptant evenmin toegestaan om zich toegang te verschaffen tot 

afgesloten delen van de CCV Connect software. 

2. Het is de Acceptant niet toegestaan om Hengelo Kado voor een hoger bedrag te accepteren  

het Saldo dat is geactiveerd op Hengelo Kado. 

3. Het is de Acceptant niet toegestaan Hengelo Kado voor een lager bedrag te accepteren dan 

het Saldo dat is geactiveerd op de Hengelo Kado kadobon. 

4. De verzilvering van het tegoed op Hengelo Kado vindt enkel plaats door middel van de door 

CCV Connect ontwikkelde en aan de acceptant ter beschikking gestelde software. 

8. Garantie, diefstal en verlies  

1. Het gebruik van de software vindt plaats op eigen risico. CCV Connect garandeert niet dat het 

gebruik van de software zonder onderbreking of foutmelding zal zijn. 

2. Kadokaarten zonder saldo of geblokkeerde kadokaarten mogen niet geaccepteerd worden. 

Gebruikers dienen hiermee doorverwezen te worden naar Hengelo Promotie. 

 

9. Toepasselijk recht, mediation of bevoegde rechter 

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2. Geschillen tussen HENGELO PROMOTIE  en de Acceptant zullen, voor zover ze niet onderling 

kunnen worden opgelost,  in eerste instantie worden voorgelegd aan een mediator. Bij een 

blijvend geschil zal het worden overgedragen aan een bevoegde Nederlandse rechter. 



 
 
10. Adres en contact 

1) Voor de behandeling van klachten is uitsluitend HENGELO PROMOTIE  bevoegd. Het e-mailadres 

en telefoonnummer van de klantenservice vindt u op de website van HENGELO PROMOTIE  

http://www.uitinhengelo.nl 

2) Overige mededelingen aan HENGELO PROMOTIE  dienen schriftelijk te worden verzonden 

info@hengelopromotie.nl  
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