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Voor het gebruik en in bezit hebben van de Huisdieren Zorgpas van Dier en Dongen V.O.F. (hierna 

ookwel ‘zorgpas’ genoemd) zijn onderstaande Voorwaarden Huisdieren Zorgpas (hierna 

‘voorwaarden’ genoemd) van toepassing: 

• Voor het in bezit krijgen van de klantenpas vragen wij een bedrag van € 2,-. 

• U ontvangt hiervoor direct 500 gratis punten op uw pas! 

• Bij iedere € 0,01 - die u besteedt (contant of pin betaling) ontvangt u 1 spaarpunt. 

• Er kunnen alleen punten bijgeschreven worden indien u de pas bij zich heeft. 

• U spaart voor uw huisdier kortingen op geselecteerde preventieve- en verzorgingsproducten. U 

vindt deze geselecteerde preventieve- en verzorgingsproducten in de ‘actuele lijst met producten’ op 

onze website (www.dierenarts-dierendongen.nl/zorgpas.php). Kortingen zijn te verzilveren per 5% 

(5.000 punten), 10% (10.000 punten), 15% (15.000 punten) en 20% (20.000 punten). 

• Korting op de geselecteerde producten geldt per ‘verkoopseenheid’, zoals vermeld in de ‘actuele 

lijst met producten’, met een maximum van 20% per ‘verkoopseenheid’. 

Voorbeeld: u koopt 3 stuks product X en heeft 15.000 punten. Dan kunt u op één stuk 15% 

korting verzilveren. Wilt u voor alle 3 eenheden 15% korting? Dan heeft u hiervoor 45.000 

punten nodig. 

• Tevens heeft u als pashouder recht op 5% korting op ons assortiment diervoeding! 

• Geregeld hebben wij ook aanvullende acties/aanbiedingen voor onze pashouders, in aansluiting op 

actuele thema’s (zoals bijvoorbeeld vakantie of vuurwerkangst). 

• Gespaarde kortingen met de Huisdieren Zorgpas zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen, 

tenzij expliciet vermeld. 

•  Bij verlies, diefstal van de zorgpas of onbevoegd gebruik daarvan moet de houder zo snel mogelijk 

Dier en Dongen V.O.F. op de hoogte stellen. Als u het inschrijfformulier invult, kunnen wij bij verlies 

of diefstal uw pas blokkeren en uw oude tegoed overzetten op een nieuwe pas. Een nieuwe pas kost 

€ 2,- 

• Uw gegevens worden alleen gebruikt door Dierenartsen Dier en Dongen met als enig 

doel u te informeren over aanbiedingen voor pashouders en nieuwe ontwikkelingen in ons 

bedrijf. 

• Bij deelname aan ons spaarprogramma ontvangt u een welkomstmail met een link naar deze 

voorwaarden. 

• Deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen op onze website 



(www.dierenarts-dierendongen.nl/zorgpas.php) en op onze praktijk. Hier vindt u tevens de ‘actuele 

lijst met producten’! 

• De houder van de zorgpas, heeft bij het aanvragen van de zorgpas kennis genomen van deze 

voorwaarden en heeft zich door middel van het registreren van de pas, akkoord verklaard met de 

inhoud van deze voorwaarden. 

• De gespaarde punten zijn niet inwisselbaar voor contant geld. 

• Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de Huisdieren Zorgpas is Dier en Dongen 

V.O.F. gerechtigd een aan de zorgpas gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt 

voordeel van de pashouder op te schorten, te annuleren of terug te vorderen. In dat geval is Dier en 

Dongen V.O.F. eveneens gerechtigd om de zorgpas te blokkeren, in te trekken, te beëindigen. Tevens 

behoudt Dier en Dongen V.O.F. zich het recht voor om klanten aansprakelijk te stellen voor de 

schade die Dier en Dongen V.O.F. lijdt en heeft geleden ten gevolge van misbruik of frauduleuze 

handelswijze van de betreffende klant en/of aangifte tegen de klant te doen. 

• Dier en Dongen V.O.F. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de 

zorgpas, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de zorgpas. Behoudens 

gevallen van opzet of grove schuld is Dier en Dongen V.O.F. niet aansprakelijk voor schade ten 

gevolge van of verband houdende met het gebruik in de ruimste zin des woords van de zorgpas, 

althans het niet, niet-tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke 

reden dan ook, van de zorgpas. Bovendien is Dier en Dongen V.O.F. niet aansprakelijk voor enige 

schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van 

de zorgpas. 

• Dier en Dongen V.O.F. behoudt zich het recht voor om het spaarprogramma te beëindigen. 

Na beëindiging zijn gespaarde punten niet meer inwisselbaar voor korting, noch contant 

geld, noch uitbetaling in natura. 

• Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt 

bevonden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. 


