
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de 
cadeaubon van Villa Augustus BV (hierna VA) en gelden 
als aanvulling op de Algemene voorwaarden. Bij aanschaf 
van een VA cadeaubon aanvaardt u automatisch deze 
voorwaarden en leeft u deze te allen tijde na.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door VA uitgegeven 
cadeaubonnen.

Unieke code
Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere cadeau- 
bon wordt slechts éénmaal verstrekt. 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. Alleen 
originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en 
dienen op verzoek aan VA te worden verstrekt.

Geldigheid
De cadeaubon van VA is een geldig betaalmiddel voor de aanschaf 
van alle producten in de markt, het restaurant en het hotel van 
VA. Het saldo op de cadeaukaart hoeft niet in één keer te worden 
besteed. Indien het bedrag van betaling hoger is dan het saldo 
op de cadeaubon, dient het overige bedrag door u zelf te worden 
voldaan. 

Geldigheidsduur
De cadeaubon van VA twee jaar geldig na de datum van afgifte. 
Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden verzilverd. 
Er vindt geen restitutie plaats van het overgebleven saldo na de 
vervaldatum van de cadeaubon. Op de website van VA kunt u het 
saldo en de geldigheid van de kaart bekijken.

Waarde
De cadeaubon is tijdens de aankoop eenmalig op te waarderen 
voor een bedrag van minimaal € 5,- en maximaal € 250,-.  
De cadeaubon kan gebruikt worden zolang er een tegoed op 
de kaart staat en deze niet is vervallen conform de genoemde 
geldigheid van de cadeaubon. Een aangeschafte cadeaubon is niet 
tegen contact geld inwisselbaar en kan niet worden geretourneerd.

Niet persoonsgebonden
Een VA cadeaubon is niet persoonsgebonden en hiermee 
overdraagbaar aan een andere gebruiker. Op de cadeaubon staat 
een verwijzing naar de website van VA, waar de nieuwe gebruiker 
de algemene voorwaarden kan vinden.

Retour artikelen
Wanneer u een artikel retourneert wat met een VA cadeaubon 
gekocht is, ontvangt u een nieuwe VA cadeaubon, wat eenmalig 
met het betreffende retourbedrag wordt opgewaardeerd.  
Deze cadeaubon is na opwaardering weer twee jaar geldig.

Verlies, diefstal en/of beschadiging
VA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, 
diefstal of beschadiging van de cadeaubon in welke vorm dan ook 
door schuld van de gebruiker. Er vindt dan ook geen restitutie 
plaats van het saldo van de betreffende cadeaubon. Indien de 
cadeaubon gebreken vertoond, kunt u contact opnemen met  
VA via 078 - 639 3111 of info@villa-augustus.nl.

Vervalsing, misbruik of andere soort fraude
Indien een gebruiker misbruik maakt, dan wel fraudeert, dan wel 
een poging doet tot misbruik van een VA cadeaubon in welke vorm 
dan ook, zal per direct de VA cadeaubon worden geblokkeerd en 
het gebruik worden ontzegd. Tevens zal VA aangifte doen, indien 
hier voldoende aanleiding toe is, met het recht van het berekenen 
van een schadevergoeding.

Commerciële doeleinden
Het is niet toegestaan de cadeaubon op welke wijze ook te 
gebruiken voor commerciële doeleinden of andere doeleinden dan 
waarvoor deze zijn uitgegeven.

De verkoop van VA cadeaubon geschiedt in eerste instantie voor 
particulier gebruik. Bent u geïnteresseerd in VA cadeaubonnen 
voor zakelijke doeleinden? Neem hiervoor contact op met VA via 
078 – 639 3111 of info@villa-augustus.nl, dan kijken we graag 
samen naar de mogelijkheden.

Wijzigingsbeding
Deze Algemene voorwaarden, toegepast op de VA cadeaubon, 
kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden aan om deze 
voorwaarden regelmatig en voor ieder gebruik van cadeaubon te 
raadplegen. Bij gebruik van de cadeaubon na wijziging van deze 
voorwaarden, aanvaardt u de gewijzigde voorwaarden.

Voorwaarden Villa Augustus cadeaubon
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