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Algemene Voorwaarden voor gebruikers 

1. Op de website van Kortingskaart Curaçao wordt een kortingskaart verkocht, waarmee 
men korting ontvangt op goederen en diensten bij andere bedrijven.   

2. Kortingskaart Curaçao garandeert dat een gebruiker de gespecificeerde korting ontvangt 
op de gespecificeerde goederen en diensten bij de partner bedrijven. Kortingskaart 
Curaçao levert alleen de app waarmee de korting kan worden verkregen, niet de 
gespecificeerde goederen en diensten. Om gebruik te maken van Kortingskaart Curaçao 
gaat u naar de aangegeven partner bedrijven.  

3. Het bezoeken en gebruiken van deze website betekent dat de gebruiker akkoord gaat met 
de Algemene Voorwaarden. In dit geval, bevestigd de gebruiker dat hij/zij de Algemene 
Voorwaarden accepteert. De Algemene Voorwaarden kunnen worden herroepen, geprint 
of opgeslagen. 

4. Om een bestelling te plaatsen op Kortingskaart Curaçao, klikt de gebruiker op ‘Bestel nu’. 
Vul de aankomstdatum in en de gevraagde persoons- en betaalgegevens. Gebruiker 
ontvangt hierna een email met de instructies om de app te downloaden en te activeren. 
Wanneer gebruiker op Curaçao bent, hoeft de gebruiker de app alleen nog maar te 
gebruiken! 

5. Kortingskaart Curaçao is enkel voor persoonlijk gebruik, tenzij bij een specifieke partner 
anders staat aangegeven. 

6. Er is geen verplichting tot verlenging. Kortingskaart Curaçao verloopt vanzelf. Gebruiker 
kan zelf beslissen om over te gaan op de aanschaf van een nieuwe Kortingskaart.  

7. Betaling van de Kortingskaart Curaçao geschiedt op het moment van aankoop.  
8. Het gebruik van Kortingskaart Curaçao geschiedt bij de Partner bedrijven.  
9. Betreft geschillenbeleid: als een gebruiker het niet eens is met de Algemene Voorwaarden, 

kan gebruiker een email sturen naar info@kortingskaartcuracao.com. Gebruiker kan 
binnen 48 uur een antwoord verwachten.  

10. De verkoop van Kortingskaart Curaçao wordt enkel succesvol afgerond wanneer het 
betaalde bedrag is ontvangen. Als het bedrag niet kan worden afgeschreven, wordt er 
geen bevestigingsemail verzonden en heeft er geen verkoop plaatsgevonden.  

11. De gebruiker ontvangt instructies voor het downloaden en activeren van Kortingskaart 
Curaçao na een succesvolle aankoop en alleen wanneer de betaling is voltrokken. 
Kortingskaart Curaçao bevat een aantal duidelijk aangegeven Voorwaarden. Deze 
voorwaarden, locaties en andere informatie over Partner bedrijven kan de gebruiker 
vinden op de website en in de app. Enkel wanneer de gebruiker met de geactiveerde app 
een geldige scan kan vertonen bij de Partner bedrijven, kan gebruik worden gemaakt van 
de gespecificeerde korting.  

12. Het scannen van QR-codes geschiedt middels de app bij de Partner bedrijven. Een 
Kortingskaart Curaçao is enkel voor persoonlijk gebruik. Daarom wordt het maken van 
een scan beperkt tot 1 maal per dag per Partner. De Partner heeft bij twijfel van 
authenticiteit het recht om om legitimatie te vragen.  

13. De details betreft de korting en de voorwaarden van de Partner mogen worden 
gemonitord door de gebruiker. Kortingskaart Curaçao kan niet in combinatie met andere 
kortingen en specials worden gebruikt, of op Curaçaose feestdagen. 

14. Kortingskaart Curaçao bevestigd dat de kortingsapp gebruikt kan worden bij de 
aangegeven Partners, in het geval de gebruiker zich houdt aan de gedefinieerde Algemene 
Voorwaarden van Kortingskaart Curaçao en de regels van de Partner.  

15. De gebruiker gaat akkoord met het feit dat gebruik van deze site voor eigen risico is. 
Zowel Kortingskaart Curaçao als de Partners, zijn werknemers of derden partijen die het 
gebruik van deze website representeren zijn niet aansprakelijk. Er worden geen garanties 
gegeven over de resultaten van de te verkrijgen services en producten, de accuraatheid, 
betrouwbaarheid of inhoud van informatie, services of aankopen op deze website.  
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16. Kortingskaart Curaçao is niet aansprakelijk voor de services en producten waar 
Kortingskaart Curaçao gebruikt kan worden. Kortingskaart Curaçao kan de kwaliteit, 
veiligheid, nut en andere aspecten niet garanderen.  

17. De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen bij het gebruik maken 
van de services en goederen die worden aangeboden bij Kortingskaart Curaçao. De 
gebruiker gaat akkoord met de vrijwaring van Kortingskaart Curaçao en zijn aangesloten 
Partners en de respectievelijk directeurs en werknemers voor alle claims, uitgaven, 
inclusief advocaat fees, die veroorzaakt worden door gebruik van deze website door 
gebruiker. 

18. Kortingskaart Curaçao heeft het recht om aanpassingen te doen aan de inhoud, tijden van 
beschikbaarheid en apparatuur welke nodig is voor toegang en gebruik tot deze website, 
inclusief het beëindigen van activiteiten. Daarnaast heeft Kortingskaart Curaçao het recht 
om informatie te werven en categoriseren.   

19. Kortingskaart Curaçao heeft het recht om wijzigen aan te brengen in de Algemene 
Voorwaarden en/of Privacy Policies, zonder de gebruiker vooraf te notificeren. Daarom 
adviseren wij de Algemene Voorwaarden af en toe te herlezen. Door het gebruik van deze 
website gaat de gebruiker akkoord met de Algemene Voorwaarden die Kortingskaart 
Curaçao heeft samengesteld. Als de gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de 
Algemene Voorwaarden, verzoeken wij de gebruiker het gebruik van deze website te 
vermijden. 

20. In het geval dat individuele afspraken in strijd zijn met een Partner, zal de overeenkomst 
vervallen. 

21. De gebruiker zal worden verwijderd van deze website in het geval er onwettige, 
bedreigende, beledigende, lasterlijke, vulgaire, obscene of godslasterlijke materialen 
worden gepost of doorgestuurd aan derden, of anderszins aanstootgevend gedrag wordt 
vertoond dat als crimineel gedrag kan worden beschouwd, of aanleiding geven tot 
burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins de wet overtreden.  

22. Kortingskaart Curaçao heeft het recht, maar niet de verplichting, de inhoud van de 
website te allen tijde te monitoren, inclusief chat rooms en forums die hierna behoren tot 
onderdeel van de website, om te kunnen garanderen dat de Algemene Voorwaarden en 
alle operationele regels blijven voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of 
geautoriseerd verzoek van de overheid.  

23. Op deze Algemene Voorwaarden en de implementatie is het Nederlands recht toepasbaar. 
Door gebruik van deze website, gaat de gebruiker akkoord met het feit dat geschillen of 
claims die ontstaan of gerelateerd zijn aan de Algemene Voorwaarden, prestatie, 
schending of beëindiging daarvan, zal worden geregeld door arbitrage in de stad Alkmaar, 
onder de arbitrage regels van het Nederlandse recht. Geschillen die voortkomen of 
verband houden met de Algemene Voorwaarden zullen, zo niet in der minne worden 
opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.  

De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld en geregistreerd in Augustus 2020.  


