Cadeaubonvoorwaarden ANNE – Theater Amsterdam
In aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Theater Amsterdam zijn deze cadeaubonvoorwaarden van
toepassing op de door Theater Amsterdam, of door Theater Amsterdam aangewezen derde partijen uitgegeven,
cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”). Door
gebruik te maken van de Cadeaubon stemt u in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden (hierna de:
“Cadeaubonvoorwaarden”).
1. De Cadeaubon is uitsluitend inwisselbaar voor tickets voor de voorstelling ANNE in Theater Amsterdam en de
eventuele extra’s zoals aangegeven op de Cadeaubon.
2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke persoonlijke code (hierna: “Persoonlijke Code”). Iedere
Cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt.
3. Op verzoek van de koper wordt de via de website van Theater Amsterdam gekochte Cadeaubon afgedrukt en per
post verstuurd. Per bestelling kan er naar een bezorgadres worden verstuurd, tenzij anders aangegeven. De
Cadeaubon wordt alleen bezorgd in Nederland. Voor de verzending van gedrukte Cadeaubonnen zijn verzendkosten
verschuldigd.
4. Cadeaubonnen kunnen ook als printbare bijlage in een email naar de koper worden verstuurd. Deze elektronische
Cadeaubonnen worden kosteloos naar het opgegeven e-mailadres verstuurd.
5. De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de gegevens van het door hem opgegeven
contactgegevens, waaronder begrepen het bezorgadres en/of het e-mailadres waarnaar de Cadeaubon wordt
verzonden.
6. Alle met de koper (al dan niet via de website van Theater Amsterdam) gecommuniceerde levertijden van
Cadeaubonnen zijn altijd streefdata. De koper kan aan de overschrijding van een levertijd geen rechten ontlenen.
7. De Cadeaubon kan verzilverd worden via www.theateramsterdam.nl of via de klantenservice via 0900 - 0322 (0,45
cpm) op de wijze zoals door Theater Amsterdam omschreven. De Cadeaubon kan slechts verzilverd worden met een
geldige Persoonlijke Code.
8. De Cadeaubon kan slechts verzilverd worden op basis van beschikbaarheid van zitplaatsen.
9. De Cadeaubon is geldig tot en met de laatste voorstelling van ANNE in Theater Amsterdam, tenzij anders vermeld.
De datum van de laatste voorstelling ANNE en het speelschema (hierna: “Speelschema”) kan van tijd tot tijd worden
gewijzigd. Wij raden u aan om het Speelschema na aanschaf van de Cadeaubon regelmatig te raadplegen via
www.theateramsterdam.nl en tijdig uw Cadeaubon te verzilveren. Na de laatste voorstelling kan de Cadeaubon niet
meer worden ingewisseld en vervalt iedere aanspraak van de koper en/of de gebruiker op de Cadeaubon en/ of het
tegoed van de Cadeaubon aan Theater Amsterdam.
10. U kunt per reservering maximaal 9 Cadeaubonnen inleveren. De Cadeaubon behoudt na gebruik geen
restwaarde.
11. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen geld.
12. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de Persoonlijke
Code) of verlies van de Cadeaubon vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en Persoonlijke
Codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek te worden verstrekt. Theater Amsterdam behoudt zich het recht
voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon en om in geval van
oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
13. Na aankoop van de Cadeaubon valt het gebruik en de bewaring van de Cadeaubon en de bijbehorende
Persoonlijke Code onder de volledige verantwoordelijkheid en risico van de koper en/of gebruiker.
14. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik
van Cadeaubon wordt ontzegd.
15. Cadeaubonnen zijn overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de koper. Voor zover de koper Cadeaubon
overdraagt aan een derde, draagt de koper er zorg voor dat dit te allen tijde geschiedt onder verstrekking van de
onderhavige voorwaarden.

16. Het is niet toegestaan om Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of
andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
17. Indien de Cadeaubon telefonisch of via de website van Theater Amsterdam wordt gekocht (d.w.z. koop op
afstand), heeft de koper daarvan het recht om de koop van de Cadeaubon(nen) binnen 14 dagen na ontvangst van
de Cadeaubon(nen) te ontbinden. De koper moet dit kenbaar maken voor afloop van de 14 dagen termijn via een
brief per post of per e-mail aan klantenservice@theateramsterdam.nl, gevolgd door terugzending van de Cadeaubon
naar: Theater Amsterdam, Danzigerkade 5, 1013 AP Amsterdam. Theater Amsterdam maakt binnen 2 weken na
ontvangst van de originele Cadeaubon en gegevens, het bedrag over naar het door de koper opgegeven bank – of
girorekeningnummer. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Aan de ontbinding zijn geen kosten
verbonden. Terugzending geschiedt onder de volledige verantwoordelijkheid en risico van de koper. Wij raden u
derhalve aan om de terugzending aangetekend te versturen. De mogelijkheid tot terugzending en ontbinding bestaat
uitdrukkelijk niet wanneer de Cadeaubon geheel of gedeeltelijk is verzilverd of voor Cadeaubonnen die in Theater
Amsterdam zijn aangeschaft.
18. Theater Amsterdam behoudt zich het recht voor deze Cadeaubonvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De
gewijzigde voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten vanaf dertig dagen na
bekendmaking aan de koper en/of gebruiker van de wijziging. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen
gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde Cadeaubonvoorwaarden.
19. Voor vragen over het gebruik van de Cadeaubonnen kunt u contact opnemen met onze klantenservice via
klantenservice@theateramsterdam.nl of 0900 - 0322 (0,45 cpm).

