1. Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het door PUUR ZAANS
geleverde lidmaatschap op de PUUR ZAANS Pas oftewel Zaanse VoordeelPas aan
de personen die zich daarvoor opgeven door middel van registratie op de website
www.puurzaans.nl/puur-zaans-pas
1.2. Door aanvraag van de PUUR ZAANS Pas, accepteer je deze algemene
Voorwaarden. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die te maken
hebben met de Zaanse VoordeelPas zijn deze algemene voorwaarden van
toepassing. Deze Voorwaarden worden op schriftelijk verzoek kosteloos
toegezonden.
1.3. PUUR ZAANS garandeert dat het geleverde lidmaatschap beantwoordt aan de
overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4. De persoon die het lidmaatschap aangaat dient minimaal 16 jaar te zijn en
woonachtig te zijn in Nederland.
1.5. De PUUR ZAANS Pas is strikt persoonlijk. Het uitlenen of kopiëren van de
PUUR ZAANS Pas is niet toegestaan.
1.6. PUUR ZAANS is gerechtigd om welke reden dan ook, het fenomeen Zaans
VoordeelPas waarvoor het lidmaatschap is aangegaan, op ieder moment te staken.
Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Het lid
heeft in dat geval geen recht op restitutie van het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld.
1.7. PUUR ZAANS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
deze Voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.
2. Nieuw lidmaatschap op de PUUR ZAANS Pas
2.1. Nieuwe lidmaatschappen kunnen op ieder moment ingaan
2.2. De kosten voor het lidmaatschap op de PUUR ZAANS Pas bedragen minimaal 5
Euro.
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3. Duur van het lidmaatschap
3.1. Het lidmaatschap op de PUUR ZAANS Pas wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd.
4. Betaling lidmaatschap en wijze van betaling
4.1. Betaling van het lidmaatschapsgeld dient voorafgaand aan elke
lidmaatschapsperiode te geschieden middels automatische incasso of ideal (via de
webshop) De vervolgtermijnen van het nieuwe lidmaatschap worden eveneens via
automatische incasso geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer dat bij de
eerdere automatische incasso is gebruikt.
4.3. Alle lidmaatschapsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
4.4. PUUR ZAANS heeft het recht de prijs van het lidmaatschap te wijzigen. Een
wijziging van de lidmaatschapsprijs wordt uiterlijk zes weken voordat deze van kracht
wordt, op de website www.puurzaans.nl/puur-zaans-pas gepubliceerd en in de aan
de Zaanse VoordeelPas verbonden maandelijkse e-mailing.
5. Waardepunten sparen met de PUUR ZAANS Pas
5.1. De punten worden alleen uitgegeven aan Voordeelpas-houders, die
geregistreerd staan in het Voordeelpas-systeem. De punten zijn voor de
Voordeelpas-houders zichtbaar op de website van PUUR ZAANS, onder het kopje:
INLOGGEN PUUR ZAANS PAS.
5.2. Een waardepunt heeft een waarde van € 0,10 cent (per waardepunt). Voor
iedere Euro krijgt de Voordeelpas-houder 1 punt. Bij een besteding van 10 euro,
heeft de Voordeelpas-houder 1 euro gespaard.
De gespaarde waardepunten kan men verzilveren voor korting of voor ‘gratis’
artikelen bij “de deelnemers” van de Zaanse Voordeelpas.
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6. Bezorging
6.1. Nadat de betaling van het lidmaatschapsgeld heeft plaatsgevonden, wordt door
PUUR ZAANS de Zaanse VoordeelPas aangemaakt en bezorgd via PostNL, op het
door jou aangegeven adres.
6.2. Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen
waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan
PUUR ZAANS te zijn opgegeven per mail via info@puurzaans.nl of per post.
6.3. Een nieuw of ander (e-mail) adres kan je wijzigen in het online profiel via de
website www.puurzaans.nl/pas-home/inloggen-pas
7. Opzegging van het lidmaatschap
Om een lidmaatschap te beëindigen, dient het Lid de PUUR ZAANS Pas minimaal
een maand voor afloop van het eerste lidmaatschapsjaar op te zeggen. Tijdens de
automatische verlenging kan het lidmaatschap op ieder moment worden opgezegd,
doch met inachtneming van minimaal 1 maand voor afloop van een
lidmaatschapsjaar. Opzeggen kan telefonisch, schriftelijk en via e-mail via
info@puurzaans.nl. Informatie over de looptijd van uw lidmaatschap kan bij de
klantenservice van PUUR ZAANS worden opgevraagd via post, telefoon en e-mail
via administratie@puurzaans.nl. De contactgegevens staan in artikel 3.2 van deze
Voorwaarden vermeld. Lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd. Na
opzegging kan het Lid nog gedurende het lopende lidmaatschapsjaar gebruik maken
van alle voordelen van de Zaanse VoordeelPas.
8. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
8.1. PUUR ZAANS is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die
worden verzameld bij de aanvraag van het lidmaatschap op de PUUR ZAANS Pas
met als doel om:
(1) voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en
om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te
leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
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(2) om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden
getoond van een product waarvan PUUR ZAANS op basis van door haar verwerkte
gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van
het doen van de aanbiedingen kan PUUR ZAANS een profiel van je opstellen;
(3) om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of
andere elektronische boodschap toe te sturen;
(4) om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden,
te beveiligen en te optimaliseren;
(5) om te voldoen aan de op PUUR ZAANS rustende wet- en regelgeving.
8.2. PUUR ZAANS respecteert jouw privacy. PUUR ZAANS heeft daartoe de
verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens in Den Haag.
9. Klachten
Je dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan PUUR
ZAANS. De contactgegevens van de klantenservice: PUUR ZAANS, t.a.v.
administratie, o.v.v. PUUR ZAANS Pas, Nicolaes Maesstraat 2- unit 119, 1506 LB
Zaandam, info@puurzaans.nl
10. Aansprakelijkheid
10.1. PUUR ZAANS is uitsluitend aansprakelijk voor door jou geleden schade indien
deze schade aan PUUR ZAANS is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke
bepalingen voor risico van PUUR ZAANS komt. PUUR ZAANS is niet aansprakelijk
voor schade, die het gevolg is van het gebruik door jou van enig door PUUR ZAANS
dan wel door een ander maar via PUUR ZAANS geleverd artikel, tenzij PUUR
ZAANS aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid
als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
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10.2. PUUR ZAANS is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is
veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is
aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van PUUR
ZAANS gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of
daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade,
ziekte van personeel van PUUR ZAANS, tekortschieten van toeleveranciers en/of
transporteurs van PUUR ZAANS, maatregelen van de overheid (een buitenlandse
overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod,
natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van
gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van
opzet en/of grove schuld van PUUR ZAANS. Het Lid dient te bewijzen dat sprake is
van opzet of grove schuld van PUUR ZAANS. PUUR ZAANS is niet aansprakelijk
voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan
en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan PUUR ZAANS is kenbaar
gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal PUUR ZAANS op jouw verzoek
informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.
10.3. Het is niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te
verrekenen met enig bedrag dat PUUR ZAANS aan jou verschuldigd is uit hoofde
van enige overeenkomst tussen jou als Lid en PUUR ZAANS.
10.4. De lidmaatschapsvoorwaarden, waaronder lidmaatschapsprijzen zijn onder
voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.
11. Overige bepalingen
11.1. Op deze Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In
geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij
uitsluiting de bevoegde rechter.
11.2
Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 JANUARI 2015. Per die
datum vervallen eerder gepubliceerde Voorwaarden.
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