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Klantenkaart van Velthof Diervoeders B.V. 
 
De klantenkaart van Velthof Diervoeders biedt u vele voordelen en kost u helemaal niets. 
 
Met de klantenkaart van Velthof Diervoeders spaart u het hele jaar op een eenvoudige manier voor euro’s 
korting. U spaart voor echte euro’s, euro’s die u kunt verrekenen met een bedrag wat u later bij ons 
besteedt. En dat bedrag loopt snel op, want voor iedere euro die u bij ons besteedt, krijgt u één 
waardepunt. Dus elke punt is geld waard. 
Heeft u 100 punten gespaard dan kunt u deze bij uw volgende aankoop verzilveren en ontvangt u € 2,50 
korting. In de maanden maart en september worden de punten aan u uitgekeerd in de vorm van een 
tegoedbon die u bij de eerstvolgende besteding kunt inwisselen 
 
Dubbel voordeel 
De klantenkaart geeft dubbel voordeel want u spaart niet alleen, maar u krijgt ook nog eens gedurende een 
bepaalde periode 10% korting op eigenmerk hondenbrokken. 
Ook komen er in de loop van het seizoen meer acties waar alleen kaarthouders van kunnen profiteren. U 
wordt hiervan automatisch op de hoogte gehouden via onze nieuwsbrieven. Wilt u geen nieuwsbrief 
ontvangen dan kunt u zich eenvoudig afmelden. 
 
Hoe ziet u hoeveel punten u al heeft gespaard? 
De klantenkaart is een elektronische kaart die gewoon doortelt. Elke keer dat u bij ons iets koopt, worden 
de nieuwe punten bij de oude opgeteld. De klantenkaart slaat de door u gespaarde punten op in ons 
kassasysteem. Bij elke besteding kunt u op de kassabon zien hoeveel punten u heeft gespaard, zodat u 
zelf kunt beslissen of u de volgende keer uw punten wilt opnemen of nog even wilt doorsparen. De 
tegoeden op de klantenkaart zijn niet in te wisselen voor contant geld. 
 
Hoe komt u in het bezit van een klantenkaart? 
Het aanvraagformulier voor de klantenkaart vindt u in de winkel van Velthof Diervoeders, maar u kunt het 
ook downloaden en printen. Het formulier levert u in bij de balie van van de winkel. Na inlevering van het 
formulier ontvangt u uw klantenkaart, die direct gebruikt kan worden bij uw aankopen. 
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Algemene voorwaarden Velthof Diervoeders klantenkaart 
 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Velthof Diervoeders klantenkaart. 
 

1. Om deel te kunnen nemen aan het spaarprogramma van Velthof Diervoeders dient de klant in bezit te zijn van de  Diervoeders klantenkaart. Deze 
kaart is alleen verkrijgbaar in de winkel van Velthof Diervoeders te Borne. Door middel van inschrijving via het aanvraagformulier kunt u deelnemen 
aan het spaarsysteem. 

 
2. Wanneer u gebruik maakt van de Velthof Diervoeders klantenkaart gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van de Velthof Diervoeders 

klantenkaart. 
 

3. Per huisadres is het slechts mogelijk om één klantenkaart met één barcode te gebruiken. Wanneer er een nieuwe kaart met een nieuwe barcode op 
een bestaand adres ingeschreven wordt, komen de punten van de eerste kaart te vervallen. 

 
4. De Velthof Diervoeders klantenkaart is alleen geldig in de winkel van Velthof Diervoeders te Borne. 

 
5. De Velthof Diervoeders klantenkaart kan uitsluitend gebruikt worden door klanten die 18 jaar zijn of ouder. 

 
6. Bij (een vermoeden van) fraude of misbruik heeft Velthof Diervoeders het recht om de voordelen die aan het gebruik van de klantenkaart verbonden 

zijn, niet te verstrekken. 
 

7. Velthof Diervoeders is gerechtigd om het klantenkaartprogramma in zijn geheel te wijzigen of te beëindigen. Velthof Diervoeders zal de 
klantenkaarthouders hiervan altijd op de hoogte stellen en de wijzigingen of beëindiging in de winkel en op de website kenbaar maken. 

 
8. Spaarpunten worden uitsluitend verstrekt in de winkel van Velthof Diervoeders. De punten worden gratis verstrekt bij besteding van uw aankopen. 

De klantenkaart van Velthof Diervoeders dient voorafgaand aan de betaling getoond te worden bij de kassa. 
 

9. De spaarpunten worden in de maanden maart en september uitgekeerd in de vorm van een tegoedbon die drie maanden geldig is. De tegoedbon 
wordt u via de mail toegestuurd. 

 
10. De klantenkaart kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in de voorwaarden zijn opgenomen 

 
 

11. Elke euro die bij Velthof Diervoeders wordt besteed, levert 1 spaarpunt op. Met uitzondering van zakgoed en vezelbalen daarvoor krijgt u voor elke 
euro een ½ punt. 

 
12. Er wordt geen contant geld teruggeven bij besteding met punten. 

 
13. De met de klantenkaart gespaarde korting is op alle producten te besteden. 

 
14. De klantenkaart is niet te gebruiken in combinatie met andere spaaracties. 

 
15. De persoonlijke gegevens van de pashouder zijn opgenomen in een bestand van Velthofveevoeders. De gegevens van de pashouder zullen 

vertrouwelijk en conform de wet behandeld worden 
 

16. Door het gebruik van de pas verklaart de pashouder op de hoogte te zijn van de algemen voorwaarden en hiermee akkoord te zijn. 
 

17. Velthof Diervoeders is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van de klantenkaart. 
 

18. Wijzigingen in uw persoonlijke situatie, zoals een verhuizing, kunnen worden doorgegeven aan Velthof Diervoeders, Grotestraat 66, 7622 GM 
Borne.  
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