algemene voorwaarden | A+ kaart
Artikel 1

Begrippen

Doel A+ Kaart
De A+ Kaart is een initiatief van Smartkaart B.V. (hierna: Smartkaart) , gevestigd te Apeldoorn. Het is een kaart waarbij lokale ondernemers uit de regio
Apeldoorn producten en/of diensten met korting aanbieden aan Abonnees
van Smartkaart die in het bezit zijn van een A+ Kaart. De kaart heeft als doel
de Abonnees aan te sporen (met voordeel) producten en/of diensten af te
nemen bij ondernemers uit de regio Apeldoorn.
Deelnemend Partner
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon uit de regio Apeldoorn die producten en/of diensten met korting wenst aan te bieden aan Abonnees van
Smartkaart die in het bezit zijn van een A+ Kaart en die terzake een overeenkomst aangaat met Smartkaart.
Deelnameovereenkomst
De overeenkomst tussen Smartkaart en een Deelnemend Partner op basis waarvan Abonnees van
Smartkaart die in het bezit zijn van een A+ Kaart producten en/of diensten met korting kunnen afnemen bij
de Deelnemend Partner.
Abonnee
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
een overeenkomst aangaat met Smartkaart.
Abonnement
De overeenkomst tussen Smartkaart en Abonnee met betrekking tot het gebruik van de A+ kaart.
Smartkaart kent twee abonnementsvormen:
• Basis A+ Kaart
• Premium A+ Kaart
Daar, waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over het abonnement, worden alle abonnementsvormen bedoeld, tenzij op een of meer onderdelen voor een of meer nadrukkelijk genoemde abonnementsvormen anders is bepaald.

Artikel 2	Toepasselijkheid
2.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Smartkaart en een Deelnemend
Partner waarop Smartkaart deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere overeenkomst tussen Smartkaart en de
Abonnee waarop Smartkaart deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Artikel 3	Deelnameovereenkomst
3.1.
De Deelnemend Partner verklaart, door middel van ondertekening van het deelnameformulier, een op
het deelnameformulier gespecificeerde korting, voordeel of aanbieding te berekenen aan Abonnees van
Smartkaart die in het bezit zijn van de A+ Kaart.
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3.2.
De Deelnameovereenkomst tussen Smartkaart en de Deelnemend Partner
wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van één jaar, na het verstrijken
van deze bepaalde tijd wordt deze Deelnameovereenkomst telkens stilzwijgend voor een bepaalde tijd van één jaar verlengd, tenzij de Deelnemend
Partner haar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de
bepaalde tijd schriftelijk heeft opgezegd.
3.3.
Beëindiging dient schriftelijk of per mail te geschieden aan het adres van Smartkaart. De Deelnemend
Partner is gehouden de A+ kaart te blijven accepteren en de overeengekomen korting, voordeel of aanbieding te blijven berekenen aan Abonnees van Smartkaart die in het bezit zijn van de A+ Kaart totdat
Smartkaart de opzegging aan de Deelnemend Partner heeft bevestigd.
3.4.
Smartkaart behoudt zich het recht voor om de Deelnameovereenkomst, ter bescherming van de kwaliteit van haar product danwel om haar moverende redenen, op elk door haar gewenst moment met
onmiddellijke ingang te beëindigen.
3.5.
De Deelnemend Partner draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Smartkaart aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemend Partner redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Deelnameovereenkomst, tijdig aan Smartkaart worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de Deelnameovereenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Smartkaart zijn verstrekt, heeft Smartkaart het recht de uitvoering van de Deelnameovereenkomst op te
schorten.
3.6.
Deelnemend Partners worden met inbegrip van de door hen aangeboden korting, voordeel of aanbieding gepubliceerd op het A+ KAART online platform: www.akaart.nl
3.7.
Smartkaart kan kosten in rekening brengen bij Deelnemend Partners voor de publiciteit die Smartkaart
genereerd voor de Deelnemend Partner, Smartkaart stelt de Deelnemend Partner hiervan van te voren
op de hoogte.

Artikel 4	Abonnement
4.1.
Het Abonnement vangt aan op de datum waarop het aanmeldformulier, die door de Abonnee is ingevuld, is ontvangen door Smartkaart. Het Abonnement wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van
één jaar, het Abonnement wordt na ommekomst van de termijn van één jaar
stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
4.2.
Het Abonnement kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging tegen het einde van de maand
met inachtneming van één maand opzegtermijn.

Artikel 5	Vergoeding Abonnement
5.1.
Abonnees zijn verplicht om een vergoeding voor het Abonnement te betalen aan Smartkaart.

www.akaart.nl
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Artikel 6

Betaling

6.1.
Betaling van de vergoeding vindt maandelijks plaats middels automatische
incasso voor de eerste dag van de maand. De Abonnee dient aan Smartkaart een machtiging te verstrekken tot het automatisch incasseren van de verschuldigde vergoeding.
6.2.
Indien automatische incasso niet mogelijk is, ongeacht de reden, of bij stornering van het geïncasseerde
bedrag dient de Abonnee er zorg voor te dragen dat het verschuldigde bedrag voor de eerste dag van
de maand is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Smartkaart: NL80 ABNA 0412 579 502.
6.3.
Indien de Abonnee in gebreke blijft met de tijdige betaling van de vergoeding, dan is de Abonnee van
rechtswege in verzuim. De Abonnee is alsdan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Abonnee in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.4.
Indien de Abonnee in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Abonnee. De Abonnee is
eerst buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd nadat hij aangemaand tot betaling binnen veertien dagen en betaling uitblijft. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in
de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De Abonnee is over de verschuldigde buitengerechtelijke
incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Abonnee worden verhaald.
6.5.
Bij een betalingsachterstand van drie maanden of meer kan het Abonnement door Smartkaart met
onmiddellijke ingang worden beëindigd. De kaart wordt geblokkeerd indien de abonnee een betalingsachterstand heeft van meer dan 1 maand.
6.6.
In geval van beëindiging door Smartkaart als gevolg van achterstallige betaling als bedoeld in artikel
6.5. geldt dat men weer Abonnee kan worden indien de schuld aan Smartkaart is voldaan. Er geldt dan
geen herstel van oude rechten.

Artikel 7	Gegevensverstrekking Abonnees
7.1.
de Abonnee is gehouden alle op het aanmeldformulier verlangde informatie volledig, correct en naar
waarheid in te vullen.
7.2.
Bij wijziging van gegevens van de Abonnee is deze verplicht hiervan binnen 14 dagen schriftelijke of per
e-mail mededeling te doen aan Smartkaart.

www.akaart.nl
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Artikel 8	Privacy
8.1.
Smartkaart verwerkt alle gegevens van haar Abonnees en Deelnemend
Partners met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in
haar database.
8.2.
Gegevens hieruit zullen nimmer zonder toestemming van Abonnees en Deelnemend Partners ter beschikking worden gesteld aan commerciële instellingen.

Artikel 9	Gebruiksvoorwaarden A+ Kaart
9.1.
Smartkaart bepaalt als enige welke voordelen aan A+ KAART kunnen worden gekoppeld, alsook de
voorwaarden (met inbegrip van aard, omvang, duur, deelnemende winkels/bedrijven, enz.) waaraan
voldaan moet worden om van deze voordelen te genieten. Deze voorwaarden worden gepubliceerd
op het A+ Kaart online platform.
9.2.
Aan het gebruik van de A+ KAART zijn in beginsel de volgende voorwaarden verbonden:
• Voordeel of aanbiedingen bij de A+ KAART aangesloten Deelnemend Partners is uitsluitend
verkrijgbaar op vertoon van de A+ Kaart.
• Kaarthouders dienen de A+ KAART strikt persoonlijk te gebruiken, bij gebreke waarvan de kaart
onmiddellijk kan worden ingenomen door Smartkaart, danwel door een Deelnemend Partner die
constateert dat de kaart niet strikt persoonlijk wordt gebruikt. Indien een Deelnemend Partner de
A+ Kaart inneemt zal de Deelnemend Partner daarvan direct melding maken bij Smartkaart.
• Kortingen, voordelen of aanbiedingen die vermeld staan op het A+ KAART platform zijn niet geldig
in combinatie met andere kortingen, voordelen of aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar tegen
contanten.
• Smartkaart draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van producten en/of
diensten die door de Deelnemend Partners wordt aangeboden, noch voor fouten of nalatigheden
van Deelnemend Partners, dan wel voor mutaties met betrekking tot de Deelnemend Partners.
• Iedere aansprakelijkheid van Smartkaart en iedere aansprakelijkheid van personen die bij de
uitvoering van het Abonnement zijn betrokken, is uitgesloten.
• Smartkaart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of nalatigheden op het
online platform en overige diensten.
9.3.
Het aanpassen/kopiëren of door derden (laten) aanpassen/kopiëren van de A+ Kaart, alsmede het vermenigvuldigen de A+ Kaart is niet toegestaan en vormt een strafbaar feit in de zin van artikel 225 van het
Wetboek van Strafrecht. Bij constatering van dergelijke feiten kan Smartkaart aangifte doen bij de politie
en/of eventuele schade op de dader(s)/veroorzaker(s) verhalen.
9.4.
Smartkaart kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van de A+ Kaart, noch voor
enige schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van de A+ Kaart of het feit dat de kaarthouder
-om welke reden dan ook- niet of slechts gedeeltelijk kan genieten van een bepaald voordeel.

www.akaart.nl
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Artikel 10	Wijziging en toepasselijk recht
10.1.
Smartkaart is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en zal eventuele gewijzigde algemene voorwaarden publiceren op het online platform. Op deze
website staan altijd de meest recente voorwaarden vermeld.
10.2.
Indien enige bepaling uit onderhavige voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig
wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige, ongeldige, niet
afdwingbare of onwettige bepaling zal door Smartkaart worden vervangen door een geldige bepaling
die het oorspronkelijke artikel wat betreft bedoeling het dichtst benadert.
10.3.
Op de rechtsverhouding tussen Smartkaart en de deelnemer en/of kaarthouder is het Nederlands recht
van toepassing. Geschillen die uit betreffende rechtsverhouding voortvloeien kunnen uitsluitend aan de
Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen ter beslechting worden voorgelegd.
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