
 

 
 
Algemene voorwaarden van de Weekendjeweg.nl Cadeau Card 
 
In aanvulling op de algemene voorwaarden van Weekendjeweg.nl zijn onderstaande 
cadeaukaart voorwaarden van toepassing op door Weekendjeweg.nl uitgegeven 
cadeaukaarten. Door gebruik te maken van een Weekendjeweg.nl Cadeau Card accepteer 
je deze cadeaukaart voorwaarden. 
 
Artikel 1. Algemeen – Weekendjeweg.nl Cadeau Card en gebruik 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Weekendjeweg.nl uitgegeven 
elektronische en fysieke cadeaukaarten (hierna gezamenlijk “De Weekendjeweg.nl 
Cadeau Card” of “cadeau card”) die worden verkocht door Weekendjeweg.nl en door 
Weekendjeweg.nl aangewezen derde partijen. 
 
1.2 De Weekendjeweg.nl Cadeau Card is voorzien van een uniek 19-cijferig 
kaartnummer en unieke code. De code kan bestaan uit zowel letters als cijfers. Iedere 
Weekendjeweg.nl Cadeau Card wordt slechts eenmalig verstrekt. Je dient de 
Weekendjeweg.nl Cadeau Card (kaartnummer en code) zorgvuldig te bewaren. In geval 
van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de 
cadeaukaart) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen de originele 
Weekendjeweg.nl Cadeau Card kan worden gebruikt en dient op verzoek aan 
Weekendjeweg.nl te worden verstrekt. Weekendjeweg.nl behoudt zich het recht voor om 
een Weekendjeweg.nl Cadeau Card uitsluitend te accepteren na ontvangst van de 
originele Weekendjeweg.nl Cadeau Card (in geval van een elektronische cadeaukaart de 
e-mail die door Weekendjeweg.nl of een door Weekendjeweg.nl aangewezen derde partij 
aan jou is verzonden en waarin het kaartnummer en de code is opgenomen) en om in 
geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een 
Weekendjeweg.nl Cadeau Card bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en 
het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Weekendjeweg.nl te 
overleggen. 
 
1.3 De Weekendjeweg.nl Cadeau Card is na activatie 3 jaar geldig.  
 
1.4 De exacte vervaldatum van de Weekendjeweg.nl Cadeau Card is te achterhalen op 
de saldocheck op Weekendjeweg.nl  

 
1.5 De Weekendjeweg.nl Cadeau Card is uitsluitend inwisselbaar op het aanbod van 
www.weekendjeweg.nl en www.bungalows.nl  
 
1.6 De Weekendjeweg.nl Cadeau Card is met meerdere cadeaukaarten tegelijkertijd 
te gebruiken, tenzij anders is aangegeven. 
 
1.7 De Weekendjeweg.nl Cadeau Card of restwaarde is niet inwisselbaar voor contant 
geld en kan niet worden geretourneerd.  
 
1.8 De Weekendjeweg.nl Cadeau Card is niet geldig voor reeds gemaakte 
reserveringen. 

 

 
 



 

 
 
1.9 Indien het totaalbedrag van de reservering hoger is dan de waarde van de 
Weekendjeweg.nl Cadeau Card, dient het verschil betaald te worden middels één van de 
volgende betaalmethoden: iDeal, creditcard of betaling bij aankomst bij de 
accommodatie. 

 
1.10 Het is niet toegestaan om de Weekendjeweg.nl Cadeau Card op enige wijze te 
gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze is 
uitgegeven. 
 
1.11 Deze cadeaukaart voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij 
raden je aan om de cadeaukaart voorwaarden telkens voor het gebruik dan wel aankoop 
van een Weekendjeweg.nl Cadeau Card te raadplegen. Blijf je na ingaan van de 
wijzigingen de Weekendjeweg.nl Cadeau Card gebruiken, dan aanvaard je daarmee de 
gewijzigde cadeaukaart voorwaarden. 
 
1.12 In geval van een annulering van een reservering waarbij gebruik is gemaakt van 
een cadeaukaart en restitutie van toepassing is, wordt de oorspronkelijk ingeleverde 
cadeaukaart/cadeaukaarten niet in contacten uitgekeerd, maar in de vorm van een 
vervangingsproduct. Dit betreft een digitale code welke per e-mail wordt toegestuurd en 
welke één jaar geldig is na activatie. Op dit product is herroepingsrecht niet van 
toepassing. 
 
Artikel 2. Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en beschadiging 
2.1 Eigendom van de Weekendjeweg.nl Cadeau Card gaat over op het moment van de 
ontvangst van de Weekendjeweg.nl Cadeau Card door de koper. Mocht na ontvangst van 
de Weekendjeweg.nl Cadeau Card een derde ongeautoriseerd (digitaal of fysiek) toegang 
verkrijgen tot de Weekendjeweg.nl Cadeau Card, is dit voor risico van de koper. 
Weekendjeweg.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies, vervalsing 
of misbruik van de Weekendjeweg.nl Cadeau Card en zal in geen geval het resterende 
tegoed uitkeren of verrekenen. 
 
Artikel 3. Herroepingsrecht 
3.1 Bij Koop op afstand van een Weekendjweg.nl Cadeau Card, enkel geldig voor een 
bestelling via de webshop van Weekendjeweg.nl, heeft de klant gedurende veertien 
dagen na de dag van aankoop van de Weekendjeweg.nl Cadeau Card het recht de 
overeenkomst met Weekendjeweg.nl zonder opgave van reden te ontbinden door de 
ontvangen cadeaukaart aan Weekendjeweg.nl te retourneren.  

3.2 De cadeaukaart dient in geval van ontbinding ex artikel 3.1 van deze algemene 
voorwaarden, onbeschadigd, ongebruikt en met het volledige saldo, op eigen kosten per 
post terug te worden gestuurd naar Weekendjeweg.nl, per adres Van Cleeffkade 15, 
1431 BA Aalsmeer. Het risico van verzending komt voor rekening van de klant. 
Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet door Weekendjeweg.nl geaccepteerd. 

3.3 Na ontvangst van de Weekendjeweg.nl Cadeau Card binnen de in artikel 3.1 
genoemde termijn en conform artikel 3.2, blokkeert Weekendjeweg.nl de cadeaukaart en 
betaalt Weekendjeweg.nl de prijs van de cadeaukaart binnen dertig dagen aan de klant 
terug, door terugstorting van de betaalde prijs op de rekening waarvan de klant de 
betaling aan Weekendjeweg.nl heeft voldaan. 

 



 

 

 

3.4 Indien bij Koop op afstand na ontvangst van de geretourneerde cadeaukaart door 
Weekendjeweg.nl blijkt dat de code van die cadeaukaart is gebruikt, gaat 
Weekendjeweg.nl niet over tot terugbetaling. 

3.5 Nadat de in artikel 3.1 verstreken termijn is verstreken, is de koop definitief en 
kan de overeenkomst niet meer worden ontbonden, opgezegd of geannuleerd. Tijdens de 
bedenktijd dient de klant zorgvuldig met de cadeaukaart en de verpakking daarvan om te 
gaan. 

3.6 Uitsluitend de klant heeft het recht de overeenkomst op grond van artikel 3 te 
ontbinden. De bezitter komt dat recht niet toe. 
 
3.7 Het in dit artikel opgenomen herroepingsrecht geldt niet indien de bezitter reeds 
de unieke code van de cadeaukaart zichtbaar heeft gemaakt [code onder de kraslaag]. 

 

Artikel 4. Klachten 
Je mag je klacht(en) over één van onze producten of onze dienstverlening met 
betrekking tot de Weekendjeweg.nl Cadeau Card bestelling mailen naar 
giftcards@bookit.nl. We nemen je klachten altijd met uiterste zorg binnen 48 uur in 
behandeling en zullen deze binnen 14 werkdagen afhandelen. 

 
 
 


