
 

 

Algemene gebruiksvoorwaarden 

De volgende voorwaarden zijn geldig voor de NewHollandStyle Gift Cards (“Gift Cards”) aangekocht via de 
website www.newhollandstyle.com. De aankoop van een Gift Card impliceert het aanvaarden van 
onderhavige voorwaarden (“Voorwaarden”).  
Seri Jakala S.r.l behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op elk willekeurig ogenblik te wijzigen, na 
kennisgeving vooraf. Elk gebruik van de Gift Card na deze wijziging impliceert het aanvaarden van deze 
wijzigingen.  
De recentste versie van de voorwaarden wordt altijd op newhollandstyle.com gepubliceerd. Onderhavige 
voorwaarden zijn van toepassing binnen de limieten voorzien door de wet. 
 
Gebruik en geldigheid van de Gift Card 
De Gift Card kan uitsluitend worden gebruikt voor online aankopen op www.newhollandstyle.com. Deze kan 
niet in fysische winkels worden gebruikt en mag niet worden gebruikt om andere Gift Cards te kopen; de Gift 
Card kan niet opnieuw worden geladen of doorverkocht, en kan niet in baar geld worden omgezet. 
U kunt de Gift Card gebruiken voor de volledige of gedeeltelijke betaling van de gekozen artikelen.  
Het totaalbedrag voor iedere bestelling van met een Gift Card aangekochte producten op 
www.newhollandstyle.com omvat: i) de prijs van het product (of van de producten), ii) de eventueel 
verschuldigde heffing op de verkopen en iii) de verzendingskosten. Wanneer het totaalbedrag van de 
bestelling groter is dan het bedrag van de Gift Card, moet het verschil worden betaald via de betaalwijzen 
zoals voorzien in de algemene verkoopvoorwaarden op de website. Het saldo van de Gift Card wordt 
onmiddellijk afgetrokken. 
Alle aankopen die met een Gift Card worden uitgevoerd, zijn onderworpen aan het aanvaarden van de 
algemene verkoopvoorwaarden van de website.  
Bij elke uitgave blijft een eventueel resterend krediet beschikbaar voor volgende aankopen; dit resterende 
krediet is niet terugbetaalbaar of omzetbaar in baar geld. 
De Gift Card is 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop, behoudens wanneer het krediet vóór deze 
termijn is opgebruikt. De bon kan binnen de aangegeven periode worden gebruikt, zonder mogelijkheid om 
deze termijn te verlengen. Na deze termijn wordt de Gift Card automatisch gedeactiveerd en kan die niet 
meer voor aankopen worden gebruikt. Een eventueel resterend krediet wordt niet terugbetaald en wordt 
niet in baar geld omgezet. 
 
Controle van het resterende krediet 
U kunt het resterende krediet van een geldige Gift Card controleren door u met uw gebruikersprofiel op 
www.newhollandstyle.com aan te melden en het betreffende nummer in te voeren. 
 
Retour 
In geval van een retour van een product dat oorspronkelijk met een Gift Card was aangekocht, ontvangt u 
een bericht via mail met een promotiecode die overeenstemt met het bedrag van de geretourneerde 
goederen. Deze code kunt u vervolgens voor een nieuwe aankoop gebruiken op de website 
www.newhollandstyle.com. Deze promotiecode heeft dezelfde geldigheidsduur als uw Gift Card.  
 
Risico voor verlies 
Het risico voor verlies en de eigendom van de Gift Card gaan in hoofde over op de koper op het ogenblik van 
de elektronische overdracht van de Gift Card naar de koper of naar de aangeduide bestemmeling. De bon is 
anoniem en aan toonder. Alle verantwoordelijkheid in geval van verlies, diefstal, vernietiging of 
ongeoorloofd gebruik van de Gift Card wordt afgewezen.  

http://www.newhollandstyle.com/
http://www.newhollandstyle.com/
http://www.newhollandstyle.com/
http://www.newhollandstyle.com/
http://www.newhollandstyle.com/


In geval van diefstal, verlies of beschadiging kan de Gift Card niet worden vervangen, en het krediet dat 
erop staat kan niet worden terugbetaald of overgedragen naar een nieuwe Gift Card. 
 
Fraude 
Indien een op frauduleuze wijze gegenereerde of verkregen Gift Card wordt gebruikt om aankopen te doen 
op www.newhollandstyle.com, behoudt Seri Jakala S.r.l. zich het recht voor om het bedrag van de 
bestellingen via alternatieve betaalwijzen aan te rekenen. 
Beperking van de verantwoordelijkheid 
Elke uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de Gift Card is uitgesloten. Indien de Gift Card 
niet werkt, kunt u uitsluitend vervanging van de Gift Card aanvragen.  
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