
In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn deze vouchervoorwaarden van 
toepassing op vouchers die door Pure Boats B.V. worden uitgegeven. ("pureboats.com"). 
Door gebruik te maken van een pureboats.com voucher accepteert u deze 
vouchervoorwaarden en gaat u ermee akkoord deze na te leven. 
 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vouchers uitgegeven door 
pureboats.com (zowel elektronische als geprinte vouchers verstrekt door pureboats.com en 
door pureboats.com aangewezen derden). 
2. De vouchercode WINTER10 kan gebruikt worden tot 30 maart 2020 en is geldig op 
vaarten tot 30 maart 2020. 
3. De vouchercode is geldig op de gedeelde cruise producten en op de privé cruises. 
3.1 De vouchercode geeft 10% korting over de prijs van de gedeelde vaarten en de 
bootprijs van de privé cruises. Uitdrukkelijk zijn extra's zoals drankjes, snacks, pick-up en 
drop off fee etc. uitgesloten. 
4. Elke voucher is voorzien van een unieke code of een algemene code. Dit kan een 
cijfercode en/of een PIN- en/of tekstcode zijn. 5. Elke voucher wordt slechts eenmaal 
uitgegeven. U dient de voucher (inclusief de code) op een veilige plaats te bewaren. In geval 
van diefstal (inclusief het gebruik van de code door onbevoegde derden) of verlies (inclusief 
het (per ongeluk) verwijderen van e-mails of verlies van de voucher) wordt geen vergoeding 
betaald. Alleen originele Vouchers en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek 
aan pureboats.com te worden verstrekt. Pureboats.com behoudt zich het recht voor om een 
Voucher alleen te accepteren na ontvangst van de originele Voucher (in het geval van een 
elektronische voucher, de email of het fysieke ticket dat u door pureboats.com of een door 
pureboats.com aangewezen derde partij is toegestuurd en waarin de code is opgenomen) 
en om betaling in contanten te eisen in het geval van oneigenlijk gebruik.  
5. Om een Voucher te kunnen gebruiken, moet u de door u geselecteerde producten in 
het "winkelwagentje" plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteert u vervolgens "Voucher" 
als betaalmethode en voert u de exacte code in. 
6. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of andere van toepassing zijnde specifieke 
gebruiksvoorwaarden vindt u op de Voucher en/of in de verklaring (e-mail/brochure) waarin 
de code is opgenomen. Elke Voucher is geldig voor een bepaalde periode. De Voucher kan 
na de vervaldatum niet meer gebruikt worden. 
7.. Vouchers uitgegeven door pureboats.com en/of door pureboats.com aangewezen 
derden zijn alleen inwisselbaar voor aankopen via www.pureboats.com. 
8. Vouchers kunnen niet worden gebruikt voor reeds gedane bestellingen. 
9. De voucher is alleen van toepassing op de basistarieven voor cruises, en is niet van 
toepassing op de aangeboden catering, inclusief dranken en snacks, maar niet beperkt tot 
deze. 
10. Vouchers of hun restwaarde zijn niet inwisselbaar voor contant geld. 
11. De restwaarde van de Voucher kan niet worden gebruikt voor nabestellingen. De 
restwaarde is niet overdraagbaar. 
12. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte 
Voucher, dient het verschil te worden betaald via een van de andere betaalmethoden zoals, 
maar niet beperkt tot creditcard, iDEAL, Bancontact, PayPal. 



13. In het geval dat pureboats.com (een deel van) de factuurwaarde terugbetaalt zal er 
geen terugbetaling van het tegoedbonbedrag plaatsvinden. Indien dit niet voldoende is, 
wordt het resterende bedrag teruggestort.  
14. Het is niet toegestaan om vouchers te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of 
anderszins te beïnvloeden (inclusief hacken) of de werking ervan. 
15. Elke (poging tot) fraude of andere ongeoorloofde handeling zal worden geregistreerd en 
zal ertoe leiden dat het gebruik van vouchers wordt geweigerd. 
16. Het is niet toegestaan vouchers op enigerlei wijze te gebruiken voor commerciële en/of 
andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. 
17. Deze voorwaarden voor vouchers kunnen van tijd tot tijd veranderen. Wij raden u aan de 
voorwaarden van de voucher te raadplegen voor elk gebruik van een Voucher. Als u de 
Vouchers blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, accepteert u de 
gewijzigde vouchervoorwaarden. 
18. Per bestelling kan maximaal 1 korting vanaf 1 tegoedboncode worden ingewisseld. 
19. Als u vragen of zorgen heeft over het gebruik van de Vouchers tijdens het inwisselen, 
laat het ons dan zo snel mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. 
Pureboats.com zal uw email zo spoedig mogelijk verwerken. 
20. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 
 
 


