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De Karwei waardebon wordt aangeboden door: Vromans gevestigd te Wim Rötherlaan 16, 5051 JS Goirle.
De waardebon is geldig tot 1 jaar na datum uitgifte.
Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van de waardebon of problemen bij het inwisselen laat ons dit
dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met info@vromans.nu. Vromans zal je e-mail dan zo
spoedig mogelijk behandelen.
Deze waardebon is niet geldig voor huidige opdrachten en offertes.
De waardebon is alleen geldig op de nieuwe opdrachten voor kozijnen.
De waarde zal 10% bedragen van uw opdracht met een maximaal cadeaubedrag van €1000,Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de waardebon, dient het verschil zelf
betaald te worden.
De waarde zal worden bepaald op de aanneemsom zonder een verrekening van eventueel meerwerk.
De waardebon zal worden overhandigd na de betaling van het laatste termijn.
De waardebon of restwaarde is niet inwisselbaar voor contanten en is niet geldig in combinatie met lopende
acties.
De waardebon kan niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
De cadeaubon dient in 1 keer besteed te worden.
Bij een onderling geschil is de uitgever bevoegd de bon nietig te verklaren.
Het is niet toegestaan de waardebon of de werking ervan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of
anderszins aan te tasten. Ook is Vromans niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal. Bij
verlies, diefstal, vervalsing, misbruik, beschadiging en/of andersoortige ontvreemding van de waardebon vindt
nimmer verrekening dan wel uitkering van de waarde plaats.
Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het
gebruik van de waardebon wordt ontzegd.
Het is niet toegestaan de waardebon op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinde en/of
andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
Deelnemers gaan akkoord met de actievoorwaarden en de algemene voorwaarden van Vromans.

