General terms and conditions
0. Inleiding
Het klantenkaartprogramma ‘CORNER SHOP’ werd ontwikkeld door de
onderneming CALIDAT, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel
te Leopold II Laan, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, geregistreerd in het
Handelsregister onder het nummer 474.970.693.
Het klantenkaartprogramma wordt enkel aangeboden aan particuliere klanten
en natuurlijke personen, hierna genoemd als “klantenkaarthouder” of “klant”.
Uitgesloten zijn evenwel de volgende rechtspersonen: vennootschappen van
publiek en privérecht (ondernemingen, instellingen, ...).
De hierna gebruikte omschrijving ‘CORNER SHOP’ bevat alle deelnemende
winkels in alle netwerken die akkoord zijn gegaan met de
contractvoorwaarden van het klantenkaartprogramma.
Op
vertoon
van
de
CORNER
SHOP-klantenkaart
klantenkaartprogramma van toepassing voor elke gedane aankoop:
·

is

het

In alle deelnemende Corner shop winkels in het gekozen netwerk

De CORNER SHOP-klantenkaart is gratis.

1. Aanvaarding van de Algemene voorwaarden
1.1. De Klant erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden
en die te hebben aanvaard, zodat hij een klantenkaart van CORNER SHOP
kan krijgen. Deze algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op de
website www.cornershop.be (klikken op het tabblad FAQ)
De inschrijving voor het klantenkaartprogramma heeft automatisch de
aanvaarding van de elektronische mededelingen tot gevolg die verband
houden met de werking van het programma (welkomstbericht,
puntenoverzicht, bestelbevestiging, ...) Wanneer de Klant deze berichten niet
langer wenst te ontvangen, moet hij zich laten uitschrijven uit het
klantenkaartprogramma (zie procedure in Artikel 11.2).
CORNER SHOP behoudt zich het recht voor om te controleren of
voorliggende algemene voorwaarden van het CORNER SHOPklantenkaartprogramma worden nageleefd.

1.2. De Klant erkent verbonden te zijn aan de CORNER SHOP-winkel die hij
opgaf bij het aanmaken van zijn klantenkaart. De Klant kan op elk ogenblik
zijn favoriete winkel wijzigen. Indien deze winkel gelegen is in een ander
netwerk komt een aanvraag tot wijziging overeen met een stilzwijgende

aanvaarding van de algemene voorwaarden in dat netwerk. CORNER SHOP
preciseert dat deze voorwaarden evenals de voordelen van de CORNER
SHOP-klantenkaart kunnen verschillen van netwerk tot netwerk. De algemene
voorwaarden van het betreffende netwerk zijn in elk geval te verkrijgen op de
website van het netwerk in kwestie.
Er wordt gepreciseerd dat CORNER SHOP zich het recht voorbehoudt om het
netwerk van de Klant te wijzigen indien blijkt dat deze wijziging voordelig is
voor de klant.

2. Voorwerp
Dit document bepaalt de algemene voorwaarden voor toepassingen van het
klantenkaartprogramma van CORNER SHOP. Volgends deze voorwaarden
heeft het klantenkaartprogramma tot doel om de CORNER SHOPklantekaarthouders te laten genieten van:
·
·
·

Getrouwheidspunten waarmee voordelen kunnen besteld worden
Promoties indien de Klant dit wenst
Uitnodigingen voor events die door CORNER SHOP of één van
zijn deelnemende winkels worden georganiseerd

De CORNER SHOP-klantenkaart is in geen geval een betaalmiddel!

3. Klantenkaart-basics
3.1. De inschrijving voor het CORNER SHOP-klantenkaartprogramma
De inschrijving als particuliere klant, zijnde een meerderjarig natuurlijke
persoon, voor het CORNER SHOP-klantenkaartprogramma en het aldus
verkijgen van een CORNER SHOP-klantenkaart kan op verschillende
manieren:
·

·

De inschrijving kan rechtstreeks via de website gebeuren. De
definitieve CORNER SHOP-klantenkaart wordt vervolgens
klaargelegd in de door u gekozen deelnemende shop en kan daar
opgehaald worden bij een volgende aankoop.
De inschrijving kan in één van de deelnemende shops gebeuren
door een inschrijvingsformulier in te vullen. De definitieve
CORNER SHOP-klantenkaart wordt vervolgens klaargelegd in de
door u gekozen deelnemende shop en kan daar opgehaald worden
bij een volgende aankoop.

3.2. Praktisch
·

De CORNER SHOP-klantenkaart van natuurlijke personen is
persoonlijk. Per gezin zijn geen verschillende kaarten mogelijk
(zelfde naam, zelfde postadres). De omzetting van de

getrouwheidspunten in een voordeel geldt voor het hele gezin. In
dit geval wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat de
voordelen en Diensten verbonden aan het klantenkaartprogramma
(vb. ontvangst van voordeel,…) in ontvangst worden genomen
door de hoofdklantenkaarthouder.
3.3. Bekrachtiging door CORNER SHOP / Niet-naleving van het
klantenkaartprogramma
·

De Klant verzekert dat alle gegevens vermeld op het
inschrijvingsformulier exact zijn en is alleen aansprakelijk voor
alle foute, onvolledige of achterhaalde informatie. Elke onvolledige
inschrijvingsaanvraag wordt niet in aanmerking genomen door
CORNER SHOP. CORNER SHOP behoudt zich het recht voor om
de naleving van de voorliggende voorwaarden van het CORNER
SHOP-klantenkaartprogramma te controleren. In geval van nietnaleving behoudt CORNER SHOP zich het recht voor om elk
lopend of toekomstig voordeel voor de Klant op te schorten of te
annuleren, evenals om de Corner Shop-klantenkaart van de Klant
te deactiveren.

4. Punten krijgen
4.1. Berekenen en optellen van punten
Om de punten die de Klant heeft gespaard met zijn aankopen te crediteren:
·

moet de kaarthouder telkens wanneer hij aan de kassa komt in een
CORNER SHOP-winkel in één van de netwerken vernoemd in het
woord vooraf zijn kaart tonen.

De bedragen van de aankopen die dateren van vóór het aanmaken van de
CORNER SHOP-klantenkaart worden niet in beschouwing genomen.
De berekening van de punten voor elke aankoop in een CORNER SHOPwinkel is afhankelijk van shop tot shop. Voor meer informatie hierover kun je
altijd de verantwoordelijke van de desbetreffende shop interpelleren.
Niet voor tweedehandse artikelen, niet voor gedeeltelijke of volledige
betalingen met geschenkbonnen, aankoopbonnen, ruilbonnen of uitgestelde
betalingen. De punten worden evenmin toegevoegd indien de aankopen
gebeuren met een geschenkbon of wanneer de Klant een kortingscode heeft.
Het spreekt voor zich dat, in geval een artikel naar de winkel wordt
teruggebracht
en
het
aankoopbedrag
wordt
terugbetaald,
de
getrouwheidspunten die aanvankelijk werden toegevoegd voor de aankoop
van dit/deze artikel(en) opnieuw worden afgetrokken van de account van de
Klant.

4.2. Puntentotaal bekijken
De kaarthouder kan op elk moment bekijken hoeveel punten hij tot dan
gespaard heeft:
·
·

Op aanvraag aan het onthaal/de klantenservice van de
dichtsbijzijnde CORNER SHOP-winkel
Via de persoonlijke klantenkaartpagina op www.cornershop.be

De getrouwheidspunten hebben geen handelswaarde (behalve in de vorm van
één van de voordelen) en zijn niet overdraagbaar aan een derde die niet in het
bezit is van een CORNER SHOP-klantenkaart.
4.3 Geldigheid van de punten
Het saldo van de getrouwheidspunten van de Klant blijft onbeperkt geldig op
voorwaarde dat er niet méér dan 36 maanden verstrijkt tussen twee aankopen
in de winkel (met vertoon van de CORNER SHOP-klantenkaart).
Na het verstrijken van deze termijn zijn de punten niet meer geldig en leveren
geen enkel recht op terugbetaling op, onder welke vorm ook. Met dien
verstande dat bij elke aankoop die de Klant doet (op vertoon van zijn
klantenkaart), alle actieve punten op de kaart van de Klant opnieuw
geactiveerd worden voor een termijn van zes en dertig (36) maanden.

5. Voordelen
5.1. Principe
5.2. Praktisch

6. Diensten gekoppeld aan de inschrijving voor het klantenkaartprogramma
·

Indien de Klant dit wenst kan hij door alle deelnemende winkels op
de hoogte gehouden worden van alle commerciële aanbiedingen en
kan hij uitgenodigd worden voor speciale evenementen.

·

De houder van de CORNER SHOP-klantenkaart krijgt automatisch
e-mails die gelinkt zijn aan het getrouwheidsporgramma.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Aansprakelijkheid van de klant
De CORNER SHOP-klantenkaart is persoonlijk en onoverdraagbaar.
Bijgevolg is de Klant als enige verantwoordelijk voor zijn CORNER SHOPkaart en verbindt hij zich ertoe deze te gebruiken conform onderhavige

voorwaarden. De Klant draagt als enige verantwoordelijkheid voor elk
eventueel gebruik van zijn gegevens en staat als enige garant voor de
vertrouwelijkheid ervan en voor alle gebruik van zijn klantenkaart.
In dit opzicht verbindt de klant zich onder meer tot volgende bepalingen (nietlimitatieve lijst):
·
·
·
·

·

slechts een enkele CORNER SHOP-kaart aan te maken op zijn
naam en voornaam.
de juistheid te garanderen van alle gegevens die aan CORNER
SHOP
wordt
verstrekt
bij
inschrijving
op
het
klantenkaartprogramma.
te verzekeren dat alle gegevens die aan CORNER SHOP worden
meegedeeld (post- en e-mailadres) beveiligd zijn en uitsluitend
gebruikt worden door de houder van de klantenkaart
de verantwoordelijkheid van CORNER SHOP op te heffen in geval
van onrechtmatig gebruik door een derde van de voordelen die de
Klant verworven heeft in het kader van het klantenkaartprogramma
(o.a. voordelen, …)
CORNER SHOP in te lichten omtrent het gebruik door
onbevoegden van zijn klantenkaartaccount en elke inbreuk op de
vertrouwelijkheid en de veiligheid van zijn identificatiemiddelen,
gebruik makend van de contactmogelijkheden beschreven in artikel
8.1.

De Klant erkent dat het onrechtmatig gebruik maken van identiteit strafbaar is
en tot beboeting leidt, alsook kan leiden tot maatregelen getroffen door
CORNER SHOP zoals:
·
·
·
·

intrekking van de CORNER SHOP-klantenkaart
stopzetting, opschorting van het klantenkaartprogramma
terugbetaling aan CORNER SHOP van alle door de klant
onrechtmatig verkregen bedragen (o.a. via voordelen)
burgerlijke en strafrechtelijke vervolgingen van CORNER SHOP
tegen de Klant

7.2. Aansprakelijkheid van CORNER SHOP
CORNER SHOP verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de
Klant een optimaal gebruik te verzekeren van de Diensten verbonden aan de
CORNER SHOP-klantenkaart.
CORNER SHOP en zijn deelnemende partners zijn evenwel in geen geval
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met het
klantenkaartprogramma, meer bepaald in geval van vertraging bij het
toekennen van getrouwheidspunten en verstrekken van voordelen,
verbindingsproblemen, afwijkingen, gevallen van overmacht die CORNER
SHOP verhinderen om zijn verplichtingen te vervullen (vb: staking van de
post, slecht weer, …)

Door zich in te schrijven voor het klantenkaartprogramma van CORNER
SHOP erkent de Klant kennis te hebben van: de karakteristieken en
beperkingen van de technologie eigen aan Internet, meer bepaald wat betreft
de antwoordtijd om de host-server van de site te raadplegen (om zijn account
aan te maken, te raadplegen), de technische performance, de risico’s van
onderbreking en algemeen ook van elk risico dat de gegevensoverdracht met
zich mee brengt. CORNER SHOP en zijn deelnemende partners kunnen
bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor (niet
beperkende lijst):
·
·
·
·

elke storing van het netwerk die de goede werking van de website
hindert
verlies van gegevens
slechte werking van de software
gevolgen van een computervirus, bug, afwijking of defect.

8. Bepalingen
8.1 Wijziging in de persoonlijke gegevens
Elke verandering van het post- of e-mailadres, alsook een naamswijziging
moet zo snel mogelijk worden doorgegeven:
·
·
·

door zich aan te melden op het onthaal van de dichtstbijzijnde
deelnemende CORNER SHOP-winkel
via de persoonlijke klantenkaartpagina op www.cornershop.be
per brief aan?

De klant zorgt ervoor dat alle gegevens die hij meedeelt exact zijn. Hij is als
enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het verstrekken van foutieve,
onvolledige of achterhaalde informatie.
8.2 Verlies en/of diefstal:
Bij verlies of diefstal van de kaart moet de houder zo snel mogelijk de
klantendienst op de hoogte brengen via de hierboven beschreven
contactmogelijkheden. De kaart zal geannuleerd worden en vervangen door
een nieuwe.
De Titularis behoudt alle gespaarde punten en ander voordelen.
8.3 Deactivatie gegevens:
Na een periode van 5 jaar waarin er geen activiteit was na de laatste aankoop,
worden de gegevens van de DECATHLON-klantenkaarthouder verwijderd en
wordt
de
kaart
geannuleerd.

9. Frauduleus gebruik van de kaart

Elke inbreuk op onderhavige algemene aansluitingsvoorwaarden, elk
frauduleus gebruik door de houder of door derden die de kaart gebruiken voor
rekening van de kaarthouder zal onmiddellijk leiden tot intrekking of
desactivering van de kaart.
De getrouwheidspunten die werden verworven via inbreuk op deze algemene
voorwaarden zullen geannuleerd worden zonder enige vorm van compensatie.
CORNER SHOP behoudt zich het recht om dubieuze klanten te vervolgen.

10. Wijziging of uitschrijving van het klantenkaartprogramma
De klantenkaart heeft een geldigheidsduur die gelijk is aan de duur van het
getrouwheidsprogramma van CORNER SHOP. CORNER SHOP heeft op elk
moment het recht om het puntensysteem te wijzigen of stop te zetten zonder
die beslissing te motiveren en zonder enige vorm van compensatie ten aanzien
van de Klant.
CORNER SHOP behoudt zich eveneens het recht voor om het barema voor de
puntenverwerving te wijzigen zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen
en zonder de klant hiervoor te moeten vergoeden.
Onderhavige Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment en zonder
voorafgaande kennisgeving door CORNER SHOP gewijzigd worden en
worden door de Klant zonder voorbehoud aanvaard. De Klant wordt daarom
verzocht om regelmatig de laatste geüpdate versie van de
Gebruiksvoorwaarden door te nemen. Deze zijn permanent te raadplegen via
de
website.

11. Bescherming van de persoonlijke gegevens
11.1. Krachtens de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke , wordt de Klant ervan op de hoogte gesteld dat de informatie die
de Klant verstrekt bij zijn aanmelding nodig is voor de aanmaak en de
aflevering van de klantenkaart.
De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van onderhavig
klantenkaartprogramma worden geïntegreerd in het informaticasysteem
waarbij het wettelijk kader moet gerespecteerd worden.
Cornershops.be, hierbij vertegenwoordigd door Calidat NV met zijn
maatschappelijke zetel op Leopold II-laan 184D te 1080 Brussel, is begaan
met de bescherming van uw privacy en verzekert u de vertrouwelijke
verwerking van de gegevens die u haar overmaakt of waartoe zij toegang
heeft, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen door Calidat NV
worden verwerkt met het oog op de levering van haar diensten en producten

en het beheer van haar commerciële relatie met u, om promotie te voeren voor
diensten en producten aangeboden door Calidat NV, met haar verbonden
ondernemingen of de door haar zorgvuldig geselecteerde preferentiële
partners. Voor diezelfde doeleinden, en behoudens verzet van uw zijde,
kunnen uw gegevens ook worden overgemaakt aan vennootschappen
verbonden met Calidat NV of aan andere vennootschappen waarmee Calidat
NV nauwe contractuele banden onderhoudt voor activiteiten of diensten die
verbonden zijn met de hare, dan wel aan elke andere derde met het oog op de
naleving van haar wettelijke verplichtingen. Door uw gegevens te registreren
op deze website, aanvaardt u dat de verwerking zal gebeuren voor vernoemde
doeleinden. U beschikt te allen tijde over een recht op toegang en verbetering
van de gegevens die op u betrekking hebben. U hebt tevens het recht u te
verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens voor promotionele
doeleinden en/of tegen de overdracht van deze gegevens aan derden. Om deze
rechten uit te oefenen, volstaat het om uw verzoek schriftelijk en gedagtekend
over te maken aan de verantwoordelijke voor de verwerking, op volgend
adres: Calidat NV – Leopold II-laan 184D, 1080 Brussel (of per e-mail naar
contact@cornershop.be).
11.2. De Klant is ervan op de hoogte dat hij recht heeft op inzage, wijziging en
schrapping van zijn persoonlijke gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend:
·
·
·

op gewone vraag aan het onthaal van uw winkel (op vertoon van
een identificatiebewijs)
via
zijn
klantenkaartaccount
op
de
website www.cornershop.be (niet voor het recht van schrapping)
per
post?

12. Volledigheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of
ongeldig wordt/worden verklaard door toepassing van een wet, reglement of
als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtspraak,
behouden de andere bepalingen hun geldigheid en bereik. CORNER SHOP
stelt alles in het werk om de bepaling zo snel mogelijk te vervangen door een
geldige bepaling met een bereik dat de afgeschafte bepaling zoveel mogelijk
benadert.
Het feit dat één van de Partijen de permanente of tijdelijke toepassing van
welke bepaling ook niet heeft geëist, kan geenszins beschouwd worden als het
verzaken
van
deze
bepaling.

13. Toepasbaar recht / Geschillen
Op de onderhavige voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
Behoudens bepalingen van openbare orde toepasbaar op vlak van rechterlijke
bevoegdheid (en meer bepaald voor de particuliere Klanten die in de

hoedanigheid van consument optreden), zijn enkel de rechtbanken die vallen
onder de zetel van CORNER SHOP bevoegd om uitspraak te doen in een
geschil met betrekking tot onderhavige voorwaarden, meer bepaald elk geschil
met betrekking tot de geldigheid, uitlegging, uitvoering en/of ontbinding en
gevolgen.

