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Artikel  1.  Def in it ies  

A. Meant4Life: mevrouw H.M. van Kampen, h.o.d.n. Meant4Life, 

gevestigd te 5768 GC Meijel aan de Dopheide 27, 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52784533. 

B. Cadeaubon: Elektronische, gedrukte of papieren 

cadeaubonnen die worden uitgegeven of verkocht door 

Meant4Life. 

C. Cliënt: rechtspersoon of natuurlijk persoon die een Cadeaubon 

ontvangt of koopt bij Meant4Life. 

Artikel  2.  Toepasseli jkheid  van deze cadeaubon 

voorwaarden  

A. Deze cadeaubon voorwaarden zijn van toepassing op alle 

door Meant4Life uitgegeven of verkochte Cadeaubonnen. 

B. Deze cadeaubon voorwaarden maken integraal onderdeel uit 

van de algemene voorwaarden van Meant4Life. 

C. Door gebruik te maken van een Meant4Life Cadeaubon 

aanvaardt Cliënt akkoord te gaan met deze cadeaubon 

voorwaarden en de algemene voorwaarden van Meant4Life.  

Art ikel  3.  Cadeaubon 

A. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code en wordt 

slechts één maal verstrekt. Cliënt dient de Cadeaubon 

(inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal 

(waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde 

derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen 

het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding 

plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen 

worden gebruikt en dienen op verzoek aan Meant4Life te 

worden verstrekt. Meant4Life behoudt zich het recht voor om 

een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de 

originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon 

de e-mail die door Meant4Life is verzonden en waarin de code 

is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog 

betaling in geld te verlangen. 

B. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel 

toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden zijn te 

vinden op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de 

code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een 

bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de 

Cadeaubon niet meer worden gebruikt. 

C. Cadeaubonnen uitgegeven door Meant4Life zijn uitsluitend 

inwisselbaar terzake van aankopen bij Meant4Life. 

D. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor 

geld. 


