1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen van,
deelname aan de PUUR ZAANS Pas, oftewel deelname aan de Zaanse
voordeelpas.
Het Voordeelpas-programma oftewel het Loyaliteitssysteem wordt uitgevoerd door
www.puurzaans.nl, een formule van PUURZAANS, gevestigd aan de
Zeilenmakersstraat 4C, 1551 AA te Westzaan, verder te noemen “PUURZAANS”.
Door deel te nemen aan de Zaanse Voordeelpas, verder te noemen “de deelnemer”,
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.
1.2. PUUR ZAANS is gerechtigd om welke reden dan ook, het fenomeen Zaanse
Voordeelpas waarvoor deelname is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan
is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De deelnemer
heeft in dat geval geen recht op restitutie van het vooruitbetaalde deelnamekosten.
1.3. PUUR ZAANS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
deze Voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.
2. Mogelijkheden
2.1. De PUUR ZAANS Voordeelpas biedt op vertoon daarvan bij de kassa, de
Voordeelpas-houder voordeel bij aankopen in bij de PUUR ZAANS Voordeelpas
aangesloten ondernemingen, verder te noemen “de PUUR ZAANS voordeelpas
deelnemers”. De aangeboden voordelen zijn voor de Voordeelpas-houder geheel
vrijblijvend. PUUR ZAANS en/of PUUR ZAANS-voordeelpas deelnemers kunnen aan
de voordelen voorwaarden verbinden. De PUUR ZAANS-voordeelpas deelnemers
kunnen bij het retourneren van een aankoop een op grond van de PUUR ZAANS
Voordeelpas genoten of aangeboden voordeel terugvragen of met de Voordeelpashouder verrekenen. Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de
PUUR ZAANS Voordeelpas zijn PUUR ZAANS en/of de PUUR ZAANS-voordeelpas
deelnemers gerechtigd een aan de Voordeelpas gekoppeld voordeel niet te
verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de Voordeelpas-houder terug te
vorderen en/of pas terug te vorderen zulks op kosten van gebruiker van de PUUR
ZAANS Voordeelpas.
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2.2. PUUR ZAANS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onbevoegd
gebruik van en/of frauduleus handelen met de PUUR ZAANS Voordeelpas en op het
gekoppeld Voordeelpas-programma.
3. Waardepunten sparen met de PUUR ZAANS Pas
3.1. 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.
3.2. 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.
4. Nieuwe deelname op de PUUR ZAANS Pas
4.1. Nieuwe deelnames kunnen op ieder moment ingaan.
Iedere onderneming ongeacht rechtsvorm kan deelnemen aan het PUUR ZAANS
Voordeelpas-programma door het hiervoor bestemde aanvraagformulier in te vullen
en dit ondertekend te doen toekomen aan PUUR ZAANS. Aanvragen per email wordt
ook gezien als schriftelijke ondertekening en wordt door PUUR ZAANS beoordeeld
en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. Na acceptatie van de
aanvraag wordt de PUUR ZAANS Voordeelpas deelnemer onmiddellijk door PUUR
ZAANS vermeld op de website van PUUR ZAANS onder het kopje: Zaans Voordeel
en/of de deelname wordt op andere wijze wereldkundig gemaakt.
4.2. De kosten voor het deelnemen aan de PUUR ZAANS Pas – Zaanse
voordeelpas bedragen minimaal 450 euro per jaar. ( Of er is onderling een
afwijkende prijs afgesproken). Alle tarieven inzake deelname aan het PUUR ZAANS
Voordeelpas-programma staan vermeld in onze brochure en is kosteloos aan te
vragen via post of per e-mail. Wijzigingen in prijs ,evenals zetfouten en typefouten
voorbehouden. In de prijzen zijn eventuele vermelde kortingspercentages reeds
verwerkt. Alle vermelde tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW.
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5. Duur van deelname aan de PUUR ZAANS Pas
5.1. Deelname aan de PUUR ZAANS Pas wordt aangegaan voor minimal een jaar
en wordt daarna – behoudens opzegging telkens automatisch voor een (1) jaar
verlengd.
6. Betaling deelname en wijze van betaling
6.1. Betaling van deelname aan de PUUR ZAANS Pas dient voorafgaand aan elke
deelnameperiode te geschieden middels automatische incasso of per overschrijving
en/ of middels facturatie. De vervolgtermijnen van deelname worden eveneens via
automatische incasso of per overschrijving/ facturatie geïncasseerd van hetzelfde
rekeningnummer dat bij de eerdere (automatische) incasso en/of overschrijving /
facturatie is gebruikt.
6.2. PUUR ZAANS heeft het recht de deelnamekosten jaarlijks van deelname te
wijzigen. Een wijziging van de kosten wordt uiterlijk zes weken voordat deze van
kracht wordt, gecommuniceerd.
7. Opzegging van deelname
7.1. Om de deelname te beëindigen, dient de deelnemer minimaal een maand voor
afloop van het eerste deelnamejaar (startdatum) op te zeggen. Daarna is de
overeenkomst voor onbepaalde tijd. Tijdens de automatische verlenging kan de
deelname op ieder moment worden opgezegd, doch met inachtneming van minimaal
1 maand voor afloop van een deelnamejaar. Opzeggen kan telefonisch, schriftelijk en
via e-mail via info@puurzaans.nl. Informatie over de looptijd van deelname kan bij de
administratie van PUUR ZAANS worden opgevraagd via post, telefoon en per e-mail
via administratie@puurzaans.nl. De contactgegevens staan in artikel 1.1 van deze
Voorwaarden vermeld.
7.2. Deelnamekosten worden niet gerestitueerd. Na opzegging kan de deelnemer
nog gedurende het lopende deelnamejaar gebruik maken van alle diensten en
voordelen van de Zaanse VoordeelPas en van het Voordeelpas-programma.
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8. Eigendom van de PUUR ZAANS Pas en het Voordeelpas-programma
8.1 PUUR ZAANS is en blijft eigenaar van de Zaanse Voordeelpas en het
Voordeelpas-programma. Hiervoor worden producten geleverd die nodig zijn om
gebruik te kunnen maken van het Voordeelpas-programma.
De volgende geleverde producten worden, na ondertekening, in bruikleen genomen;
Tablet 9" (23cm) Google Android , 1D Barcodescanner met standaard en een HUB,
nader genoemd “de Producten”.
9. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
9.1. PUUR ZAANS is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die
worden verzameld bij de aanvraag van deelname en via het lidmaatschap van Pashouders 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;
(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 Voordeelpas-houders daar interesse in 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.
9.2. PUUR ZAANS respecteert jouw privacy. PUUR ZAANS heeft daartoe de
verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens in Den Haag.
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