'Geldspaarsysteem', Geldspaarsysteem.nl', 'wij', 'we', 'ons', 'onze':, hierbij
handelende onder de naam Geldspaarsysteem.nl, gevestigd te Purmerend.
'u', 'het lid', '(de) leden', 'uw': Het natuurlijk persoon dat zich heeft ingeschreven voor
de website geldspaarsysteem.nl door middel van het opgeven en bevestigen van een
geldig e-mailadres.
Uw account
1.1 Een account op Geldspaarsysteem.nl is persoonlijk en mag niet zonder
toestemming van eigenaar veranderen.
1.2 Het lidmaatschap op Geldspaarsysteem.nl eindigt bij het overlijden van het lid.
1.3 Er is slechts 1 account per persoon, IP-adres en/of huishouden toegestaan, tenzij
anders overeengekomen met Geldspaarsysteem.nl.
1.4 Bij constatering van een overtreding van de Algemene Voorwaarden kunnen wij
al uw accounts verwijderen. Voorts bestaat er altijd de mogelijkheid tot het op u
verhalen van eventuele door ons geleden en met het overtreden van de
Voorwaarden samenhangende schade.
1.5 Nieuwe leden kunnen zich alleen registreren indien zij de beschikking hebben
over een Bank rekening of Paypal account. (e-mail adres)
1.6 U dient minstens 16 jaar oud te zijn om zich aan te melden op
Geldspaarsysteem.nl. Voor sommige acties dient u ouder te zijn. Indien dit het geval
is, wordt dit door geldspaarsysteem.nl of externe adverteerder vermeld.
1.7 Geldspaarsysteem.nl heeft het recht om leden te verwijderen als hier een geldige
reden voor bestaat. In dit geval treedt onmiddellijk clausule 1.4 uit de Algemene
Voorwaarden in werking. De beoordeling van deze reden ligt te allen tijde bij
Geldspaarsysteem.nl.
1.8 Geldspaarsysteem.nl heeft het recht om leden die tenminste 180 dagen
achtereen geen activiteit op Geldspaarsysteem.nl vertonen te verwijderen uit haar
database. Het saldo van uw account wordt hierbij vervolgens ook vernietigd.
Betalingen op Geldspaarsysteem.nl
2.1 Uitbetalingen worden alleen overgemaakt naar een Bank/Girorekening, of een
Paypal account. (e-mail adres)

2.2 Een uitbetalings-aanvraag is alleen mogelijk als u 1000 punten of meer heeft
gespaard. Wanneer u een saldo van 1000 punten heeft bereikt, wordt u per e-mail op
de hoogte gebracht.
2.3 Om uw uitbetaling succesvol te laten verwerken, dient u tenminste uw
basisprofiel uit het punten systeem volledig en naar waarheid in te vullen.
2.4 Uitbetalingen worden uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het aanvragen ervan
verwerkt.
2.5 Verdiensten behaald door fouten in het systeem worden niet uitbetaald.
2.6 Geldspaarsysteem.nl zal er alles aan doen om de verdiensten voor haar leden zo
hoog mogelijk te houden. Er bestaat echter geen verplichting om een
minimumbedrag aan verdiensten voor de leden te garanderen.
2.7 Manipulatie van het Geldspaarsysteem.nl-systeem is op geen enkele manier
toegestaan. Dit betreft onder andere, maar niet uitsluitend, het gebruik van valse
gegevens en pogingen om het systeem van Geldspaarsysteem.nl aan te passen of
de werking van Geldspaarsysteem.nl te bemoeilijken. Hieronder valt ook nadrukkelijk
het al dan niet doelbewust werven van leden waarvan de activiteit ver onder het
gemiddelde niveau blijft. In al deze gevallen zal onmiddellijk artikel 1.4 uit deze
Algemene Voorwaarden in werking treden.
Overige bepalingen
3.1 Geldspaarsysteem.nl heeft altijd het recht haar Algemene Voorwaarden te
wijzigen. Deze wijzigingen zullen ingaan op een door Geldspaarsysteem.nl
gedefinieerd tijdstip, of indien dit niet is vermeld binnen 48 uur na bekendmaking op
de website van Geldspaarsysteem.nl.
3.2 Wanneer u niet akkoord gaat met wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden
dient u zich per direct af te melden, zonder dat enige compensatie mogelijk is.
3.3 Bij enige vorm van overmacht aan de kant van Geldspaarsysteem.nl is
Geldspaarsysteem.nl gevrijwaard van alle (betalings)verplichtingen aan haar kant
zoals vermeld in deze overeenkomst.
3.4 Bij tegenvallende resultaten behoudt Geldspaarsysteem zich het recht toe te
stoppen met haar online werkzaamheden. De (betalings)verplichtingen aan de kant
van Geldspaarsysteem zullen dan komen te vervallen.
3.5 Bij verwijdering van uw account uit onze database komen de
(betalings)verplichtingen van Geldspaarsysteem per direct te vervallen.
Bepalingen omtrent Open de Kluis Actie!
4.1 Na het aanmelden en uw deelname op geldspaarsysteem.nl, ontvangt u
automatisch de geldspaarsysteem.nl nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst
moment ook weer gratis afmelden.

4.2 De winnaar van open de kluis heeft uiterlijk 1 week om de door hem/haar
gewonnen prijs (e-mail bericht) te claimen. Claimen kan d.m.v. een reactie te geven
op “onze” eerder verzonden e-mail. Indien niet tijdig aan deze voorwaarde wordt
voldaan, zal het eerst volgende lid worden ingeloot en komt de prijs van de winnaar
voor hem/haar te vervallen.
4.3 De winnaar geeft toestemming aan Geldspaarsysteem om zijn/haar naam
alsmede eventuele foto's van de prijsuitreiking te gebruiken voor promotionele
doeleinden. Geldspaarsysteem verwacht bovendien volledige medewerking van de
winnaar bij de planning en afhandeling van de prijsuitreiking indien dit het geval is.
4.4 De prijs wordt niet belastingvrij uitgekeerd, de eventuele kansspelbelasting komt
voor rekening van „u‟, “het lid”.
4.5 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze actie. Er kan geen aanspraak
worden gemaakt op voordelen die ontstaan bij eventuele typefouten.
Slotbepalingen
5.1 Geldspaarsysteem is nimmer verantwoordelijk voor de acties die door externe
adverteerders via Geldspaarsysteem worden gepubliceerd. Alle correspondentie
betreffende zulke acties dient tussen het lid en de externe adverteerder plaats te
vinden.
5.2 Alle intellectuele rechten over de inhoud op deze site komen toe aan
Geldspaarsysteem danwel haar externe adverteerders.
5.3 Het staat Geldspaarsysteem vrij om in het voordeel van haar leden van de
voorwaarden af te wijken. Dit kan echter alleen na uitdrukkelijke toestemming van
Geldspaarsysteem.
5.4 Indien clausules uit de Algemene Voorwaarden om wat voor reden dan ook
komen te vervallen zullen deze clausules worden vervangen door clausules met,
voor zover mogelijk, dezelfde strekking. De overige clausules uit de Algemene
Voorwaarden zullen hierbij onverminderd van toepassing blijven.
5.5 Bij onvoldoende duidelijkheid van deze Algemene Voorwaarden geldt de
beslissing van Geldspaarsysteem.nl.
5.6 Beslissingen van Geldspaarsysteem zijn niet voor beroep vatbaar.
5.7 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele
geschillen zullen aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank te Amsterdam.

