ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK EN DIENSTEN
Voor uw informatie en correct gebruik van de website raden wij u ten zeerste aan de verkoopvoorwaarden te downloaden, af te drukken en te
onderhouden. Klik hier
Onderwerp

Met deze Algemene Voorwaarden voor Gebruik en Diensten (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) worden de voorwaarden geregeld
waaronder de abonnementendienst (hierna: de “Dienst”) zoals weergegeven op de website www.shopping-deal.nl (hierna: de “Website”)
wordt voorgesteld aan volwassen gebruikers (hierna: het “Lid” en/of “Leden”) van de Website. Met deze Dienst kunnen Leden onder andere
gebruik maken van kortingen en cashbackaanbiedingen, toegang krijgen tot een pakket informatie over aanbiedingen van internethandelaren
en over exclusieve aanbiedingen die op de Website worden gepresenteerd en aangeboden. Deze aanbiedingen kunnen per e-mail en/of op de
Website aan het Lid worden medegedeeld. De Dienst wordt maandelijks aan het Lid gefactureerd en betaald per bankkaart dankzij de
beveiligde manier van betalen (het Rentabiliweb System).

Zoals hieronder nog zal worden herhaald, kan de Website niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties geleverd door de handelaars
producenten van de door haar weergegeven aanbiedingen. Het Lid wordt echter uitgenodigd ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van
elk relevant probleem dat hij belangrijk of abnormaal vindt met één van de van handelaars auteurs van aanbiedingen.

Om zich in te schrijven op de Website en zich aan te melden voor de Dienst moet het Lid zonder voorbehoud deze Algemene Voorwaarden
accepteren.

Ieder verzoek om inlichtingen of inverbindingstelling dat door het Lid op de Website wordt gedaan, alsook welk gebruik van de Website dan
ook, impliceren dat deze Algemene Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud zijn aanvaard.

Bedenktermijn

Het Lid heeft het recht aan de Website schriftelijk te laten weten dat hij van de aangeboden dienst afziet, dit zonder betaling van boete en
zonder enige melding van reden, binnen de 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van het afsluiten van huidige
overeenkomst van diensten. In dat geval zullen de kosten van abonnement integraal terugbetaald worden aan het Lid.

Wettelijke vermeldingen

Echter, zowel de inhoud als de wijzigingen op de website zijn de verantwoordelijkheid van de onderneming West Pacific International,
gevestigd in 13/F, Times Tower, 391-407 Jaffe Road, Wanchai, Hong Kong en ingeschreven onder nummer 1794061.
Klantendienst:

Voor vragen en informatie met betrekking tot de Algemene Voorwaarden of onze Diensten kan het Lid onze Klantendienst contacteren:
Per e-mail op de Website door op de link “contact” te klikken die zich onderaan elke pagina van de Website bevindt, of door een e-mail naar
het adres klanten@shopping-deal.nl te sturen. Onze Klantendienst doet haar best om de vraag tijdens werkdagen binnen 24 uur na ontvangst
van het verzoek te beantwoorden.

Bestelling

De Dienst zoals gepresenteerd op de Website is een betaalde abonnementsdienst waarmee het Lid toegang krijgt tot een packet informatie
over slimme koopjes en voordelige prijzen op het internet. Via de Dienst kan het Lid exclusieve kortingen krijgen dankzij zogenoemde
“Cashbackkortingen” (dat wil zeggen: terugbetaling van een deel van het belastingvrije deel van het bedrag van de aankoop), kortingscodes
en iedere 15 dagen kunnen Leden eveneens gebruik maken van een “AANBIEDING VOOR 1 EURO”.
Deze aanbieding is exclusief voor Leden en wordt slechts aan een beperkt aantal personen gedaan. De aanbieding wordt twee (2) keer per
maand per e-mail aan alle Leden verstuurd. Om van deze aanbieding gebruik te kunnen maken, dient het Lid opnieuw de som van een (1)
euro te betalen, hetgeen per bankkaart dient te geschieden.
Er wordt uitdrukkelijk herhaald dat de Vennootschap niet diegene is die de geselecteerde aanbiedingen opstelt en niet optreedt als
(weder)verkoper.

Het Lid dat zich bij de Diensten op de Website wil inschrijven dient zich te wenden tot de Website of tot één van de miniwebsites die gewijd
zijn aan één van de aanbiedingen en te klikken op de welkomstaanbieding tot welke hij toegang wil verkrijgen. Voorts dient hij de vermelde
aanwijzingen te volgen op de Website, deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden en na er zorgvuldig kennis van te hebben genomen,de
gevraagde persoonlijke informatie in te voeren, namelijk zijn e-mailadres, en op OK te klikken om zijn aanvraag te valideren. Vervolgens
wordt hij naar een beveiligde betaalpagina geleid. Op deze beveiligde pagina dient hij het nummer van zijn bankkaart op te geven die
overeenkomt met de rekening waarvan hij het maandelijkse abonnement wil laten afschrijven. Het Lid machtigt de Vennootschap
onmiddellijk één euro van zijn rekening te schrijven en vanaf het verstrijken van een proefperiode van 72 uur, €24,90 per maand (incl.
belastingen en toeslagen) (onder voorbehoud van het recht om op te zeggen zoals hierboven vermeld), de 1 € van de welkomsaanbieding zal
worden toegevoegd bij de eerste maandelijkse afrekening. Het Lid heeft de mogelijkheid zijn bestelling voor bevestiging te controleren.
Zodra zijn abonnement door de Vennootschap gevalideerd is, ontvangt het Lid een e-mail van de Vennootschap om het abonnement op de
Website en op de Dienst te bevestigen.

Vanaf dat moment ontvangen de Leden elke week een e-mail met “stoppinginformatie”, door de Vennootschap geselecteerde actuele
aanbiedingen van internetwinkels, informatie over koopjes die ze op internet kunnen doen, alsook informatie over het gemak van online
winkelen.

Prijzen en betaalmethoden

Met de welkomstaanbieding van één euro kunnen nieuwe Leden gebruik maken van een VIP-proefabonnement van 72 uur via de Webiste
alsook van een speciale welkomstaanbieding onder de voorwaarden vermeld in het artikel “speciale welkomstaanbieding” in de Bijzondere
Voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.

Het abonnement word tussen de 1e en 31ste van elke maand gefactureerd

Als het Lid zich niet van de Diensten heeft uitgeschreven onder de voorwaarden vermeld in deze Algemene Voorwaarden, wordt er
vervolgens automatisch €24,90 (incl. belastingen en toeslagen) bij hem afgeschreven door de Vennootschap. Deze afschrijving vindt
vervolgens automatisch iedere maand plaats.

De incassomachtiging van de bankrekening van het Lid wordt op de dag van inschrijving op de Website naar de bank van het Lid verstuurd
en is geldig voor de volgende maanden, behoudens opzegging volgens deze Algemene Voorwaarden. Een bestelling is niet definitief zonder
bevestiging en akkoord van de bank van het Lid.

De Vennootschap bewaart geen bankinformatie van Leden, conform de geldende regelgeving om de veiligheid en vertrouwelijkheid van
deze informatie te waarborgen. De Website maakt gebruik van het SSL systeem (Secure Socket Layer). We hebben alles in het werk gesteld
om door Leden verstrekte gevoelige informatie te beschermen en daarom heeft de Vennootschap nooit toegang tot de bankgegevens van
Leden.

Alleen Société Générale – ATOS beschikt over vertrouwelijke informatie (kaartnummer, geldigheidsdatum) van het Lid, en die gegevens
zijn niet toegankelijk voor derden.

De betaaloplossing Comfort : Om gebruikers in te laten profiteren van een eenvoudige betaling hebben we gesplitste betaling als optie
ingesteld. Deze betaaloplossing wordt automatisch geactiveerd na een weigering van autorisatieverzoek of collectie door de bank van de
gebruiker. Het is gratis. Het bestaat uit het automatisch debiteren van de maandelijkse betaling van het abonnement in twee of meer
transacties.

Duur

Tenzij het Lid zich uitschrijft volgens de hierna vermelde voorwaarden, wordt de proefperiode van 72 uur automatisch overgezet in een
betaalbaar maandabonnement (tegen de prijzen zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden).

Verlenging

Het betaalbaar abonnement op de Dienst van de Vennootschap is voor de duur van telkens een maand.

Het abonnement wordt telkens stilzwijgend verlengd voor opvolgende duren van een maand, behoudens uitschrijving door het Lid volgens
de voorwaarden vermeld in het artikel “Opzegging”.

Herroepingrecht

De levering van de Dienst van de Vennootschap begint onmiddellijk op de datum dat de Vennootschap het abonnement van het Lid heeft
gevalideerd.

Het Lid heeft echter tenminste de mogelijkheid om de Dienst gedurende 72 uur voor één euro te testen en deze op elk moment gedurende die
72 uur te beëindigen conform de modaliteiten zoals hieronder bepaald, waardoor hij, in dat geval, niet gehouden is de maandelijkse
abonnementsprijs aan de Vennootschap te betalen.

Opzegging / uitschrijving

Het Lid kan zich op elk moment en om welke reden dan ook van de Dienst uitschrijven. In dit geval dient hij de Vennootschap hiervan
schriftelijk op de hoogte te stellen door een e-mail aan de Klantendienst te sturen op het volgende adres: uitschrijving@shopping-deal.nl of
door op het op alle pagina’s van de Ledenzone van de website van Shopping Deal aanwezige tabblad “Uitschrijving” te klikken en hierbij het
e-mailadres op te geven waarmee hij zich heeft ingeschreven. De uitschrijving wordt van kracht aan het eind van de lopende
abonnementsperiode, onder voorbehoud dat de aanvraag hiertoe ten minste 48 uur voor het eind ervan aan de Klantendienst is gedaan. De
behandeling van de opzegging door het Lid wordt hem per terugkerende e-mail bevestigd. Als de opzegging minder dan 48 uur voor het eind
van de periode wordt gedaan, wordt het maandabonnement automatisch met een maand vernieuwd.

Aan het eind van de lopende abonnementsperiode heeft het Lid geen toegang meer tot de Dienst en hoeft het maandelijkse
abonnementsbedrag van €24,90 (incl. belastingen en toeslagen) niet meer betaald te worden (afgezien van kosten voor internetverbinding).

Opzegging is in geen enkel geval reden voor terugbetaling van het reeds betaalde abonnementsgeld. Alle aan de Vennootschap voor de
Dienst betaalde bedragen zijn definitief door hem verkregen. De Vennootschap behoudt zich het recht voor het abonnement van een Lid op
elk moment en om wat voor reden dan ook, onder voorbehoud van een aanzegging van vijftien (15) dagen, te beëindigen. De beëindiging
door de Vennootschap zal per e-mail naar het door het Lid opgegeven adres verstuurd worden. In voorkomende gevallen zal de
Vennootschap de abonnementskosten terugbetalen, op basis van pro rata temporis voor de restperiode van het abonnement. Het Lid van wie

het account door de Vennootschap wordt beëindigd, dient met het gebruik van de Dienst te stoppen en ontvangt geen e-mails met informatie
meer.

Overmatig gebruik van de dienst

De aanbiedingen van Shopping Deal zijn enkel gericht tot de bewoners van Nederland.
De door de Vennootschap aangeboden terugbetalingsdienst wordt aan de particulieren voorgesteld en wordt herleid tot één claim per gezin
(zelfde naam, zelfde adres, zelfde PayPalaccount). De inschrijving op de Website door een klant met meerdere rekeningen : zelfde naam,
zelfde postadres of zelfs zelfde PayPalaccount, kan aangezien worden als een overmatig gebruik en kan de totale of gedeeltelijke opschorting
van de dienst tot gevolg hebben. We kunnen ook geen verschillende accounts openen met dezelfde kredietkaart of IP adres. Meerdere
gezinsleden mogen zich voor de Dienst inschrijven maar ze mogen dezelfde betalingsbewijzen niet opsturen. Per familie kan er maar 1
gezinslid genieten van de welkomstaanbieding.
Alle inlichtingen betreffende de als overmatig geïdentificeerde rekening kunnen vervolgens aangewend worden om een latere claim tegen te
houden.

Het overmatige gebruik van de Dienst kan de schorsing van de rekening, de toegang tot de voor de leden bestemde pagina’s en de
opschorting van alle Diensten van de Website tot gevolg hebben.

In het geval van een overmatig gebruik van de Dienst met als gevolg de uitschrijving van het Lidt , betaalt de Vennootschap de aanvaarde
aanbiedingen niet terug, zelfs na validatie door de Klantendienst.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Vennootschap is in geen geval aansprakelijk indien het Lid de Diensten van de Vennootschap niet kan bereiken vanwege technische
problemen die te maken hebben met (i) zijn internetverbinding of (ii) de computerprogramma’s die hij gebruikt of (iii) zijn e-mailaccount.

Het Lid erkent dat de Dienst van de Vennootschap eruit bestaat dat op internet aangeboden koopjes worden verzameld en worden
voorgesteld aan het Lid. In geen geval is de Vennootschap aansprakelijk voor door de derden geleverde diensten en/of aanbiedingen.

De Website kan afbeeldingen en links bevatten naar Websites van Derden. De Vennootschap oefent geen enkele controle uit over Websites

van Derden en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot hun inhoud, met name met betrekking tot de inhoud van op
websites van Derden aangeboden links, of ook tot veranderingen of updates die aan een website van Derden worden aangebracht. De
Vennootschap is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de verspreiding over het internet noch voor enige
andere vorm van overdracht die vanaf een website van Derden wordt ontvangen, noch voor het slecht functioneren van websites van Derden.
Deze links worden door de Vennootschap slechts getoond voor informatiedoeleinden en de opneming van een link betekent niet dat de
Vennootschap de inhoud van deze websites van Derden goedkeurt en impliceert geen verbinding tussen de Vennootschap en de uitbaters van
genoemde websites van Derden. Het is aan de Leden om de op websites van Derden getoonde regelgeving te raadplegen met betrekking tot
privacybescherming, alsook de gebruiksvoorwaarden van die websites, en zich daaraan te houden.

Het Lid zal erop toezien dat elk incident dat hij meent te hebben gehad aan de Vennootschap zal worden betekend op het e-mailadres
klanten@shopping-deal.nl, dit incident voldoende te omschrijven teneinde de Vennootschap toe te laten er kennis van te nemen en te kunnen
reageren bij de Derden aldus inzake gesteld teneinde de Vennootschap toe te laten, in de mate van het mogelijke onze bijstand te brengen
voor de oplossing van het probleem indien dit ons pertinent lijkt.

Eveneens en in geen geval kan de Vennootschap tegenover het Lid verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden als de uitvoering van
de Dienst vertraagd of verhinderd is door toedoen van het Lid of in geval van overmacht, in de meest ruime zin.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle op de Website of in de e-mails van de Vennootschap weergegeven informatie, merken, figuratief of niet, afbeeldingen, logo’s (hierna
gezamenlijk: “de Details”) zijn beschermd door intellectueel eigendomsrecht, geregistreerd of niet, toebehorend aan de Vennootschap en/of
aan derden. Het vermelden van de Details op de Website verleent in geen enkele impliciete of expliciete manier gebruiksrecht of welke
licentie of toestemming dan ook met betrekking tot genoemde Details zonder schriftelijke toestemming van de Vennootschap of van de
betrokken derden. Het zonder toestemming van de rechthebbenden gebruiken van op de Website en in haar inhoud getoonde Details is ten
strengste verboden.

Recht op toegang tot bestanden en persoonlijke gegevens

Het is noodzakelijk dat de Vennootschap bij de inschrijving van het Lid persoonlijke gegevens over dat Lid verzamelt (bijv.:
telefoonnummer, postadres, e-mail, enz.). De Vennootschap verzamelt deze gegevens slechts van de personen die ervoor gekozen hebben
gebruik te maken van de proefaanbieding en dus van het VIP-abonnement van de Vennootschap. Als bezoekers van de Website ervoor
kiezen om hun abonnement niet te bevestigen, verzamelt de Vennootschap alleen hun e-mailadres.

Met deze gegevens kan de Vennootschap de bestelling naar het Lid sturen, maar ook haar Diensten aan haar Leden verbeteren of hun
informatiebrieven over haar Diensten sturen. Door gebruik te maken van de Diensten van de Vennootschap accepteert het Lid het gebruik
van zijn gegevens door de Vennootschap. Het Lid kan, als hij dat wenst, eveneens commerciële aanbiedingen van de Vennootschap en/of
zijn partners en/of derde reclamebedrijven of online marketing bedrijven ontvangen.

Cookies

Tijdens het bezoek aan de Website kunnen één of meerdere cookies zich automatisch op uw computer installeren. Een cookie is een klein
bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met dit bestand kunnen Leden niet met naam en toenaam geïdentificeerd
worden, maar het slaat bepaalde gegevens op met betrekking tot hun surfgedrag (bezochte websites, tijdstip van het bezoek, IP-adres, enz.).
De verzamelde gegevens zijn vooral voor de statistieken. Deze gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, hoewel de gegevens in
geval van ongeoorloofd gedrag op de Website of na een verzoek daartoe van juridische autoriteiten aan justitie medegedeeld kunnen worden.

Leden kunnen bezwaar maken tegen het opslaan van cookies door hun internetbrowser aan te passen. Het deactiveren van cookies wordt
geregeld in de instellingen van de gebruikte software. Raadpleeg het helpmenu in uw browser voor meer informatie:
1. Als u Internet Explorer gebruikt: klik hier
2. Als u Firefox gebruikt: klik hier
3. Als u Safari gebruikt: klik hier
4. Als u Google Chrome gebruikt: klik hier

Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

Aan deze Algemene Voorwaarden kunnen wijzigingen worden aangebracht. In geval van wijzigingen wordt het Lid daarvan op de hoogte
gesteld via het door hem verstrekte e-mailadres, tenminste 15 dagen voordat de nieuwe Algemene Voorwaarden in werking treden. Op die
manier kan het Lid zijn abonnement beëindigen op de manier die beschreven is in het artikel “Opzegging”, wanneer hij het niet eens is met
de nieuwe Algemene Voorwaarden.

De opzegging van de Dienst door het Lid treedt in werking vanaf het eind van de lopende periode en geeft geen recht op terugbetaling voor
de lopende maand.

Geschillen en wet van toepassing

Deze Algemene Voorwaarden vallen enkel onder het Nederlandse recht.

Het Lid erkent dat de Vennootschap niet verantwoordelijk is voor de diensten die door haar partners geleverd worden. Het Lid gaat ermee
akkoord alle geschillen die hij ondervindt met betrekking tot door de partners van de Vennootschap geleverde producten en diensten direct
en alleen met deze partners te regelen, zonder hierin de Vennootschap op enige wijze te betrekken.

Wat betreft geschillen tussen de Vennootschap en het Lid betreffende de Dienst nodigen we het Lid, zonder verplichting voor hem, het
geschil in der minne te pogen op te lossen, alvorens tot juridische stappen over te gaan, door zo snel mogelijk contact op te nemen met de
Klantendienst van Shopping Deal via het volgende e-mailadres: klanten@shopping-deal.nl.

De Leden worden geïnformeerd dat het vriendschappelijk zoeken naar een oplossing de vervolgingstermijn niet onderbreekt.

Beschikbaarheid en aanpassing van de Website

De Website is in principe elke dag 24 uur lang toegankelijk. Niettemin behoudt de Vennootschap zich het recht voor de Website aan te
passen en met name op technisch gebied te verbeteren. Daarnaast is het mogelijk dat de toegang tot de Website onderbroken kan worden
vanwege onderhoud. In dat geval kan het Lid hiervoor geen verantwoordelijkheid leggen bij de Vennootschap. De Vennootschap doet haar
best om alle onderbrekingen ten minste 24 uur van tevoren te melden, behalve wanneer ze dringend zijn. In het geval van een definitieve
opheffing van de Website zal de Vennootschap zich inspannen om alle Leden ten minste een maand van tevoren te informeren, op de
Website zelf en via het door hen verstrekte e-mailadres. Leden zijn niet meer gehouden te betalen vanaf de opheffing van de Website.

Bijzondere voorwaarden
1. De speciale welkomstaanbieding van 1 euro:

De Vennootschap biedt u voor maar één euro, naast een proefperiode van 72 uur, een terugbetaling onder voorwaarden van een product dat u
gekocht hebt uit een lijst van producten die de Vennootschap voor u heeft samengesteld. Welk product u ook hebt gekocht en hoe duur het
ook was; de terugbetaling is uniek en voor maximaal €25 (incl. belastingen en toeslagen) per nieuw Lid. De Vennootschap doet haar best om
in de lijst slechts producten op te nemen waarvan het mogelijk is die voor ongeveer €25 in de winkel te kopen.

Om volop gebruik te maken van de speciale welkomstaanbieding dient het Lid de aankoopbon van het product dat hij uit de lijst gekozen en
gekocht heeft, te bewaren en de Vennootschap ten hoogste 30 werkdagen na de datum van inschrijving op de Website er een kopie van te
doen toekomen op het volgende adres: welkomstaanbieding@shopping-deal.nl.

Het Lid dient eveneens de gegevens van zijn PayPalaccount in zijn e-mail te vermelden. Onvolledige terugbetalingverzoeken worden niet
behandeld.

Vanaf het moment dat de Vennootschap in het bezit is van alle nodige gegevens, vindt de terugbetaling binnen 30 werkdagen plaats op het
PayPalaccount van het Lid.

Elk huishouden kan maar één keer en voor maar één in het kader van deze speciale aanbieding aangeboden product gebruik maken van de
terugbetaling.

De welkomstaanbieding geldt slechts voor nieuwe Leden van Shopping Deal die in Nederland wonen.

2. Cashbackaanbiedingen en andere kortingen:

Vanaf het moment dat Leden zich inschrijven bij de Dienst hebben ze toegang tot promotieaanbiedingen.

Met cashback kunnen Leden een belastingvrij deel van het bedrag van bepaalde aankopen laten terugbetalen dat hij direct bij partners van de
Vennootschap heeft uitgegeven. Het Lid dient aan de Vennootschap het bewijs van zijn bestelling en zijn betaling te doen toekomen om het
bedrag op zijn PayPalaccount te kunnen ontvangen dat overeenkomt met de cashbackterugbetaling zoals voorzien in de betreffende
bestelling.

Om volop te kunnen profiteren van de cashbackkortingen die op de Website vermeld staan, dienen de Leden de volgende stappen
nauwkeurig te volgen:

Λ Inschrijven bij de Dienst Shopping Deal;
Λ Op de voorgestelde link in de Ledenzone van de Website klikken om direct bij onze partners te bestellen.

Nadat hij bij onze partner besteld heeft en binnen een maximale termijn van 30 werkdagen dienen de Leden per e-mail een
terugbetalingverzoek te sturen aan het volgende adres: cashback@shopping-deal.nl onder de volgende voorwaarden:

Λ Het onderwerp van de e-mail moet het e-mailadres bevatten waarmee het Lid bij
www.shopping-deal.nl is ingeschreven
λ De boodschap van het Lid moet het volgende bevatten:

λ de bevestigingse-mail van zijn bestelling en een betalingsbevestiging aan onze partner.
Λ het adres van het PayPalaccount van het Lid, zodat de Vennootschap de cashback daar naartoe kan overmaken.

(Let op! Als het Lid volop wil profiteren van Shopping Deal aanbiedingen, dient hij een PayPalaccount te hebben. Shopping Deal betaalt zijn
klanten uitsluitend terug via PayPal)

3. DE WEEKAANBIEDING:

Voor maar één euro hebben we elke week per e-mail een exclusieve aanbieding voor al onze Leden.

Onder voorwaarden kunt u ons een door ons team geselecteerd product laten terugbetalen. In de e-mail die we u sturen, vindt u de aanbieding
en de beschrijving van het product.

Deze weekaanbieding is beschikbaar tot uitputting van het aantal aanbiedingen.

Wat het gekochte product ook is en voor welke prijs u hem ook gekocht heeft, de terugbetaling is uniek en voor maximaal €25
(incl.belastingen en toeslagen) per Lid. De Vennootschap probeert slechts producten aan te bieden waarvan het mogelijk is die in de winkel
te kopen voor ongeveer €25.

Om volop gebruik te maken van de AANBIEDING VOOR 1 EURO, dient het Lid de aankoopbon van het product te bewaren en er ons ten
hoogste 30 werkdagen na de inschrijving op de Website een kopie van te doen toekomen op het volgnde adres:
aanbiedingvoor1euro@shopping-deal.nl .

Het Lid dient eveneens de gegevens van zijn PayPalaccount in zijn e-mail te vermelden. Onvolledige terugbetalingverzoeken worden niet
behandeld.

Zodra de Vennootschap in het bezit is van alle nodige gegevens, wordt het bedrag binnen 30 werkdagen naar het PayPalaccount van het Lid
overgemaakt.

Elk huishouden kan in het kader van deze WEEKAANBIEDING slechts één keer per voorgesteld product terugbetaald.

