ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
VAN DE INTERMARCHÉ-KAART
Het getrouwheidsprogramma werd ontwikkeld door ITM Belgium en
blijft zijn eigendom. Alle documenten en de getrouwheidskaart
worden in bewaring gegeven en blijven het eigendom van ITM
Belgium.
Het is de bedoeling trouwe klanten van de INTERMARCHÉ-ketens te
belonen door winsten in euro te crediteren op basis van hun
aankopen.
Elke inschrijving voor het getrouwheidsprogramma impliceert de
volledige aanvaarding van de algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar aan
het onthaal van de INTERMARCHÉ-winkel waar u de kaart hebt
verkregen. U kunt hiervoor schrijven naar: ITM Belgium Getrouwheidskaart - Rue du Bosquet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
of op de website www.intermarche.be.
1. HOE VERKRIJGT U DE INTERMARCHÉ-KAART?
De INTERMARCHÉ-kaart is een gratis getrouwheidskaart die op aanvraag
en in de verkooppunten van INTERMARCHÉ aangeboden wordt aan
personen vanaf 18 jaar.
Deze kaart is voorbehouden aan
particulieren en kan enkel in België gebruikt worden.
Om de INTERMARCHÉ-kaart te verkrijgen, moet u uw gegevens
opgeven in een verkooppunt van INTERMARCHÉ.

GEBRUIKSMODALITEITEN
In het kader van het getrouwheidsprogramma kan een kaarthouder
of personen die op hetzelfde adres wonen dankzij de
INTERMARCHÉ-kaart winsten in euro sparen in de INTERMARCHÉverkooppunten die aan de actie deelnemen.
Uw INTERMARCHÉ behoudt zich het recht voor om het aantal
gespaarde euro’s te beperken voor de aankoop van bepaalde
aanbiedingen. Deze beperkingen worden uitdrukkelijk vermeld
onder de betrokken aanbiedingen.
De winsten in euro worden op uw rekening gecrediteerd op vertoon
van uw INTERMARCHÉ-kaart of van een van de sleutelhangers aan de
kassa.
De modaliteiten om winsten in euro te verkrijgen worden vrij
bepaald door ITM Belgium, die ze op elk moment en alleen op
eigen initiatief kan wijzigen. In dit geval brengt ITM Belgium de
klanten op een gepaste manier op de hoogte.
U kunt uw beschikbare saldo op vertoon van uw kaart gebruiken
voor uw volgende aankopen aan de kassa (behoudens bijzondere
modaliteiten), maar enkel in het verkooppunt dat de kaart heeft
afgeleverd.

Er wordt slechts één kaart overhandigd per natuurlijke persoon
(zelfde naam, zelfde adres, er wordt een identiteitsbewijs
gevraagd), samen met een set van drie minikaarten waarmee
dezelfde winsten in euro kunnen worden verkregen.

Om uw saldo te gebruiken voor uw aankopen moet u uw
voornaamste INTERMARCHÉ-kaart (de sleutelhangers volstaan
niet) en een identiteitsbewijs voorleggen. Enkel de kaarthouder kan
immers het beschikbare saldo gebruiken. U moet ook het
overeenkomstige kasticket ondertekenen.

Het getrouwheidsprogramma van INTERMARCHÉ
werd aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke Levenssfeer.

Wanneer u uw aankopen betaalt met uw INTERMARCHÉ-kaart,
krijgt u geen wisselgeld terug.

Conform de wet van 8 december 1992 heeft elke kaarthouder het
recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen en te verwijderen
door te schrijven naar ITM Belgium, Dienst Getrouwheidskaart,
Rue du Bosquet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve of te wijzigen door zich
te begeven naar het INTERMARCHÉ-verkooppunt dat de kaart
heeft afgeleverd. Hij kan zich ook verzetten tegen het gebruik van
zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, en dit
onder dezelfde voorwaarden.

Bij een terugname van producten of diensten waarvoor
winsten in euro werden toegekend aan de INTERMARCHÉkaarthouder, wordt het bedrag van deze winsten van uw
kaart gedebiteerd.
Bij de ruil van een product waarvoor winsten in euro werden
toegekend, wordt het bedrag van de winst geen tweede maal
gecrediteerd.
De
verkooppunten
die
deelnemen
aan
het
getrouwheidsprogramma kunnen uw identiteit vragen. Bij
gebrek aan een dergelijk bewijs kan de winkel u de winsten
in euro gekoppeld aan het getrouwheidssysteem weigeren.

Via het kasticket ontvangt u ook informatie in het verkooppunt dat
de kaart heeft afgeleverd over:
- transacties (debet, credit, saldo);
- gepersonaliseerde promoties.
Ill RESERVES
Bij verlies, diefstal of schade aan uw kaart moet u aangifte doen in
het INTERMARCHÉ-verkooppunt waar u de kaart hebt
aangevraagd. U ontvangt dan een nieuwe kaart en de gespaarde
winsten in euro worden na goedkeuring door ITM Belgium gewoon
overgeheveld.
We herinneren eraan dat de kaart strikt persoonlijk is en
voorbehouden is aan particulieren voor normaal gebruik.
ITM Belgium weigert elke verantwoordelijkheid bij een frauduleus
of verkeerd gebruik van de kaart of bij inbreuk op de algemene
gebruiksvoorwaarden, en behoudt zich het recht voor om een
INTERMARCHÉ-kaart te deactiveren en/of gepaste stappen te
ondernemen.
Er kan dus op elk moment beslist worden om de algemene
voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Op dezelfde manier kan
het getrouwheidsprogramma ingekort, onderbroken of stopgezet
worden. Deze omstandigheden worden op een gepaste wijze
bekendgemaakt.
Bij stopzetting van het getrouwheidsprogramma kunnen de
voordelen verworven door de kaarthouder tijdens een welbepaalde
termijn gebruikt worden. Daarna gaan ze definitief verloren.
Indien de kaart niet gebruikt wordt tijdens een periode van meer dan
twaalf
(12) maanden wordt de kaart opgezegd, wordt u uit het
getrouwheidsprogramma verwijderd en gaan de gespaarde
voordelen verloren.

