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Spaarpunten 
 

De ondernemer heeft een spaarpuntensysteem geïntroduceerd. De voorwaarden die op dit 

spaarsysteem van toepassing zijn, treft u onderstaand aan. 

 

 
1 Definities 

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, 

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

a) Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf 

en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 

b) Geregistreerde klant: de consument die op de website van de ondernemer een ‘mijn 

account’ heeft aangemaakt; 

c) Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, genoemd onder artikel 2; 

d) Product: een door ondernemer aangeboden zaak; 

e) Schriftelijk: per brief of per e-mail; 

f) Website: www.anansi-tomte.nl of www.anansi-tomte.com. 

 
2 Identiteit van de ondernemer  

Anansi & Tomte VOF 

Trévouxperenlaan 89 

3452 DT Vleuten 

Tel: 06-49889282 

E-mail: info@anansi-tomte.nl 

KvK nummer: 67318134 

BTW-nummer: NL.856929074.B01 

 
3 Deelname spaarpuntensysteem  
3.1 Het spaarpuntensysteem is alleen van toepassing op bestellingen die gedaan worden op de 

website en zijn tevens uitsluitend in te leveren op de website. 

3.2 Deelname aan het spaarpuntensysteem is alleen mogelijk voor een geregistreerde klant die ook 

als geregistreerde klant zijn bestelling afrekent op de website. 

3.3 Een consument kan zich als klant registeren door op de website een ‘mijn account’ aan te maken. 

 
4 Opbouw spaarpunten 
4.1 Spaarpunten worden alleen opgebouwd indien producten besteld worden waar de opbouw van 

spaarpunten op van toepassing is. De ondernemer bepaalt van tijd tot tijd op welke producten 

de opbouw van spaarpunten van toepassing is en kan dit derhalve wijzigen zonder voorafgaande 

mededeling. De op de website aangeboden diensten zijn uitgesloten van de opbouw van 

spaarpunten. 

4.2 Indien een geregistreerde klant een bestelling plaatst voor één of meer producten waar de 

opbouw van spaarpunten op van toepassing is en waarvan het totaal te betalen bedrag minimaal 
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€ 5,00 incl. BTW bedraagt, bouwt de geregistreerde klant minimaal 1 spaarpunt op. Voor elke 

volle € 10,00 waarmee dit totaal bedrag van minimaal 5,00 incl. BTW wordt vermeerderd, wordt 

1 extra spaarpunt opgebouwd. (Bij een bedrag van minimaal € 15,00 incl. BTW worden dus 2 

spaarpunten opgebouwd, bij minimaal € 25,00 incl. BTW 3 spaarpunten, etc.). 

4.3 Op de website staat bij diverse producten vermeld hoeveel spaarpunten verdiend kunnen 

worden indien dat betreffende product wordt besteld. Bij de vaststelling van de hoogte van 

dit vermelde aantal is als uitgangspunt genomen dat: 

(a) de bestelling wordt afgerekend door een geregistreerde klant,  

(b) de klant enkel het betreffende product bestelt,  

(c) de bestelling volledig wordt afgerekend in euro’s en bij het afrekenen van de bestelling 

dus niet reeds eerder opgebouwde spaarpunten worden ingeleverd. 

4.4 Indien bij de bestelling niet aan één of meer van de in het vorige lid genoemde uitgangspunten 

wordt voldaan, kan het feitelijke totaal aantal op te bouwen spaarpunten afwijken. Voor de 

vaststelling van het feitelijk aantal op te bouwen spaarpunten is het totaal bedrag dat door de 

geregistreerde klant in euro’s wordt afgerekend leidend. 

4.5 Voor de geregistreerde klant wordt op de website bij het tonen van de inhoud van het 

winkelmandje zichtbaar of er met de betreffende bestelling spaarpunten worden opgebouwd 

en indien dat het geval is, hoeveel spaarpunten dat zijn.  

4.6 Direct na de afronding van een bestelling worden de eventueel opgebouwde spaarpunten 

bijgeschreven bij het spaarpuntensaldo van de betreffende geregistreerde klant. Dit betreft 

echter een voorlopige bijschrijving. De bijschrijving wordt pas definitief op het moment dat de 

betreffende bestelling is betaald en het herroepingsrecht niet meer van toepassing is. 

4.7 Indien de geregistreerde klant bij een bestelling voorlopig bijgeschreven spaarpunten inlevert 

en de bijschrijving van deze spaarpunten om welke reden dan ook niet definitief wordt, zal de 

korting (in euro’s) die de geregistreerde klant met de inlevering van die voorlopig bijgeschreven 

spaarpunten verkregen heeft per ommegaande terug betaald dienen te worden aan de 

ondernemer. De ondernemer zal, indien daar de mogelijkheid toe bestaat, het bedrag dat terug 

betaald dient te worden verrekenen met het bedrag dat de ondernemer eventueel nog 

verschuldigd is aan de geregistreerde klant. 

4.8 De geregistreerde klant kan te allen tijde de hoogte van zijn spaarpuntensaldo raadplegen via 

zijn account op de website. De geregistreerde klant dient er echter rekening mee te houden 

dat in het op de website te raadplegen spaarpuntenoverzicht geen onderscheid wordt gemaakt 

tussen voorlopig en definitief opgebouwde spaarpunten. Aan dit overzicht kunnen geen rechten 

worden ontleend. 

 

5 Inleveren spaarpunten 
5.1 De opgebouwde en definitief bij het spaarpuntensaldo bijgeschreven spaarpunten kan de 

geregistreerde klant inleveren bij een eventuele volgende bestelling van producten via de 

website, waarbij geldt dat er per keer minimaal 10 spaarpunten ingeleverd dienen te worden.  

5.2 Spaarpunten kunnen alleen ingeleverd worden voor producten waar het inleveren van 

spaarpunten op van toepassing is. De ondernemer bepaalt van tijd tot tijd op welke producten 

het inleveren van spaarpunten van toepassing is en kan dit derhalve wijzigen zonder 

voorafgaande mededeling. Het inleveren van spaarpunten is niet mogelijk bij de afname van 

diensten.  

5.3 De producten waarmee spaarpunten op te bouwen zijn, zijn niet per definitie dezelfde 

producten als waarvoor de spaarpunten ingeleverd kunnen worden. 
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5.4 Voor de consument is zichtbaar voor welke producten de spaarpunten ingeleverd kunnen 

worden bij de weergave van de diverse producten op de website. Bij deze weergave staat in 

dat geval zowel de prijs in euro’s als het aantal spaarpunten dat benodigd is om het product 

volledig met spaarpunten te kunnen afrekenen. 

5.5 Nadat het betreffende product in het winkelmandje op de website is geplaatst, kan de 

geregistreerde klant de keuze maken om opgebouwde spaarpunten in te leveren voor het 

afrekenen van het betreffende product of niet. De keuze voor het inleveren van spaarpunten 

is enkel mogelijk indien de geregistreerde klant minimaal 10 spaarpunten heeft opgebouwd en 

tevens bereid is minimaal 10 spaarpunten in te leveren. De waarde van 1 in te leveren spaarpunt 

staat gelijk aan een korting op het totaal bedrag van € 0,20 incl. BTW  

 

6 Divers 
6.1 Opgebouwde spaarpunten behoren toe aan de geregistreerde klant die ze opgebouwd heeft 

en zijn nimmer overdraagbaar aan een derde. 

6.2 Opgebouwde spaarpunten kunnen nimmer in contanten uitgekeerd worden. 

6.3 De ondernemer behoudt zich het recht voor om te allen tijde het spaarpuntensysteem te 

beëindigen of wijzigingen door te voeren in de voorwaarden en regels van het 

spaarpuntensysteem. De ondernemer is gerechtigd het spaarpuntensysteem te beëindigen of 

de voorwaarden te wijzigingen zonder voorafgaande mededeling aan de consument en tevens 

zonder dat hierdoor enig recht op een compensatie voor de opgebouwde spaarpunten ontstaat 

voor de consument. 

6.4 Indien door een technische fout, een foutieve inregeling of andere fout van welke aard dan ook 

ten onrechte spaarpunten worden toegekend aan een geregistreerde klant, een te hoge waarde 

wordt toegekend aan ingeleverde spaarpunten, of enige andere fout optreedt waardoor de 

ondernemer ten onrechte wordt benadeeld, zal de consument / geregistreerde klant daar geen 

rechten aan kunnen ontlenen. De ondernemer heeft te allen tijde het recht om deze fout naar 

eigen inzicht te corrigeren. 


