ACTIEVOORWAARDEN SPAREN VOOR KIDSKORTING
1. Deze spaaractie wordt georganiseerd door: vanHaren Schoenen B.V., van
Liemptstraat 10, 5145 RB Waalwijk.

2. Bij elke paar kinderschoenen ontvang je bij vanHaren van maandag 3
september 2018 t/m zondag 30 juni 2019 één gratis spaarsticker.
3. Deze spaarstickers plak je op de bijbehorende spaarkaart. Deze ontvang je
in de winkel of print je uit op de actiesite www.vanharen.nl/kidscard of
www.vanharen.be/kidscard. Vier stickers is een volle spaarkaart.
4. Bij één volle spaarkaart ontvang je 30% korting op het aankoopbedrag van
het volgende paar kinderschoenen. De korting is niet geldig i.c.m. andere
acties en/of sale artikelen.
5. Volle spaarkaarten kunnen van maandag 3 september 2018 t/m zondag 30
juni 2019 bij jouw vanHaren winkel verzilverd worden. De korting geldt niet
op vanharen.nl en vanharen.be.
6. Je ontvangt spaarstickers bij alle vanHaren winkels en/of een bestelling via
vanharen.nl en vanharen.be.
7. Volle spaarkaarten kun je alleen aan de kassa van een fysieke vanHaren
winkel verzilveren en zijn niet te verzilveren op vanharen.nl en vanharen.be.
8. Alleen originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele
en onbeschadigde stickers zijn tot en met zondag 30 juni 2019
inwisselbaar. vanHaren behoudt zich het recht voor spaarkaarten te
weigeren die niet aan de spaarvoorwaarden voldoen of die frauduleus
overkomen.
9. Losse spaarstickers of spaarkaarten met minder dan 4 stickers zijn niet
inwisselbaar.
10. Volle spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of
een andere waarde compensatie.
11. Deelname aan de spaaractie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding
van deze actievoorwaarden, zonder enig voorbehoud of beperking. Bij
overtreding van één van de in deze actievoorwaarden vermelde
bepalingen is de verdere deelname aan deze actie uitgesloten.
12. Druk- en zetfouten voorbehouden.
13. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de
vanHaren Klantenservice via service@vanharen.nl of service@vanharen.be.
Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging
telefonisch of via e-mail een reactie.

