Het fraaiste onderhoudsplan van Nederland.

GlansGarant Loyaliteitsprogramma Actievoorwaarden
1.

Dit Loyaliteitsprogramma wordt aangeboden door Uniplan B.V., handelende onder de
naam GlansGarant ®.

2.

Door deelneming aan het Loyaliteitsprogramma gaat u akkoord met deze
actievoorwaarden.

3.

Deelneming is enkel mogelijk door partijen (Klant) die een meerjarig
onderhoudsplan (Overeenkomst) zijn aangegaan met een bij GlansGarant ®
aangesloten schildersbedrijf.

4.

Omdat GlansGarant ® iedere Klant waardeert zal door GlansGarant ® elk kwartaal
één specifiek product uit het loyaliteitsprogramma onder de aandacht van de Klant
worden gebracht. Dit product kan door de Klant met een aantrekkelijke korting
worden
aangeschaft
doordat
GlansGarant
®
met
de
betreffende
fabrikant/leverancier van het product een samenwerking is aangegaan. Het staat
een Klant vrij om al dan niet tot aanschaf van het product over te gaan. Iedere
Klant kan per kwartaal maximaal twee producten bestellen.

5.

Na bestelling van de producten komt er een koopovereenkomst tot stand tussen de
Klant en de betreffende fabrikant/leverancier van het product. In geen geval komt
er een koopovereenkomst tot stand tussen de Klant en Uniplan B.V. en/of aan haar
gelieerde vennootschappen. Verzending van eventuele door de Klant bestelde
producten geschiedt binnen de door de fabrikant/leverancier gehanteerde
verzendtermijn. Bestelde producten worden verzonden naar het adres dat is
vermeld op de Overeenkomst.

6.

Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. GlansGarant ®
behoudt zich het recht voor het loyaliteitsprogramma zonder voorafgaande
kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft
geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten, die voor de intrekking of
wijziging van het loyaliteitsprogramma zijn afgesloten). In deze gevallen kan geen
aanspraak worden gemaakt op enige (schade) vergoeding.

7.

Voorwaarden Fletcher hotelovernachting:
Eén overnachting voor twee personen in één van de Fletcher hotels met uitzondering
van Hotel-Restaurant Middelburg, Boutique Hotel Duinoord en Hotel Amsterdam.
Per hotel is een deel van het totaal aantal kamers ter beschikking gesteld voor deze
actie. Aankomst op alle dagen van de week. Geen verplichting tot afname ontbijt en
diner. Boeken kan vanaf maximaal 4 kalenderweken voor aankomst.
De tax and handling fee dient in het hotel te worden voldaan.
Optioneel:
Verblijf 4-sterren hotel voor € 5,- p.p.p.n.
Weekendverblijf (verblijf op vrijdag en/of zaterdag) € 5,- p.p.p.n.
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