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Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van kortingscodes die u worden
aangeboden door Cruydt-Hoeck wildebloemenzaden. Door gebruik te maken van
Cruydt-Hoeck kortingscodes gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die
worden aangeboden door Cruydt-Hoeck.
De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke
gebruiksvoorwaarden vindt u in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen.
Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan
de kortingscode niet meer worden gebruikt.
Kortingscodes uitgegeven door Cruydt-Hoeck kunt u gebruiken voor aankopen bij
cruydthoeck.nl. De kortingscodes zijn niet geldig bij De Heliant of andere webwinkels.
U kunt kortingscodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen.
Kortingscodes uitgegeven door Cruydt-Hoeck kunnen niet gebruikt worden voor de
aankoop van producten die worden verzonden buiten Nederland en België.
Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere kortingscode dat deze per persoon
slechts eenmaal kan worden gebruikt.
Het kan voorkomen dat de kortingscode maar een bepaald aantal keer geldig is. De
kortingscode geldt zolang de voorraad strekt.
Indien u de producten retourneert waarmee u de kortingscode hebt gebruikt dan komt
de korting te vervallen.
U kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. U kunt met een kortingscode geen korting
krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscodeactie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is
opgenomen.
Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen
vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het per ongeluk wissen van e-mails.
Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen.
U kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere
doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties, waaronder de
zakelijke korting.
Cruydt-Hoeck behoudt zich het recht de kortingscode vroegtijdig te stoppen zonder
opgave van reden.

Het inwisselen van uw kortingscode is heel eenvoudig:
1. Zet een of meer artikelen in uw winkelwagen.
2. Ga naar uw winkelwagen.
3. In uw winkelwagen kunt u uw kortingscode verwerken door de code in te voeren en
vervolgens op ‘verwerk code’ te klikken. De korting wordt dan berekend.
4. De kortingscode werkt niet als de code niet geldig is voor het betreffende product.

