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Algemene voorwaarden voor de koop en de verzilvering van de PODIUM Cadeaukaart 

 

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de koop en het gebruik van de Podium Cadeaukaart (de 

“Kaart”). 

1.2. De Podium Cadeaukaart wordt uitgegeven door SPTC. Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek te 

Amsterdam.  

1.3. De kaarthouder is in deze algemene voorwaarden de persoon die de kaart koopt en/of die de kaart gebruikt. 

De Kaart is overdraagbaar. Met een overdracht gaan alle rechten en plichten uit deze overeenkomst mee over. 

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen SPTC en de kaarthouder.  

1.5. Daarnaast kan het inwisselpunt waar de kaarthouder het tegoed verzilvert voorwaarden stellen aan de toegang 

die met het tegoed wordt betaald. De inwisselpunten zijn uitsluitend die partijen die zijn vermeld op de 

website van SPTC. 

1.6. SPTC is bij geen enkele afspraak tussen kaarthouder en het inwisselpunt of tussen de kaarthouder en de 

organisator van de uitvoering waar de toegangskaarten betrekking op hebben, partij. De kaarthouder heeft 

geen enkele aanspraak op SPTC ter zake de koop van toegangskaarten of de uitvoering waar de 

toegangskaarten betrekking op hebben. 

 

2. Tegoed  

 

2.1. Het op de Kaart te plaatsen tegoed kan niet meer of minder zijn dan SPTC aangeeft.  

2.2. SPTC kan het maximaal in een keer te verkrijgen Kaarten en/of het tegoed daarop beperken. Het tegoed op een 

via een website van SPTC gekochte Kaart, dient te worden geactiveerd op de door SPTC aangegeven wijze.  

2.3. Het is niet mogelijk om tegoed te plaatsen op een Kaart waar reeds tegoed op is geplaatst. 

2.4. Tegoed op een kaart kan alleen worden geplaatst volgens de instructies van SPTC bij inwisselpunten die ter 

zake een geldende overeenkomst met SPTC sloten. 

2.5. Indien tegoed op de Kaart correct is geplaatst, garandeert SPTC dat het tegoed gelijk is aan het bedrag dat door 

de kaarthouder ter zake is betaald. 

2.6. Het tegoed op de Kaart geeft de kaarthouder het recht om bij de inwisselpunten toegangskaarten aan te 

schaffen tot de hoogte van het tegoed. Het tegoed kan alleen en uitsluitend worden gebruikt voor de aanschaf 

voor toegangskaarten. Het tegoed wordt verminderd met de prijs van de daarmee aangeschafte 

toegangskaart(en). 

2.7. Het is mogelijk een tegoed in geld uit te laten keren. Daar zijn kosten aan verbonden en dat kan niet onbeperkt. 

De kosten zijn  EUR 10,-- inclusief btw per Kaart. De kaarthouder kan per kalenderjaar maximaal van vijf 

Kaarten het tegoed laten uitkeren. Er kan per keer maximaal EUR 250,-- uitgekeerd worden.  

Hiervoor geldt de volgende procedure:  

Kaarthouder knipt de cadeaukaart in 2 stukken maar zorgt ervoor dat de cijfers onder de streepjescode nog 

leesbaar zijn. De cadeaukaart wordt opgestuurd naar:  
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Klantenservice PODIUM Cadeaukaart 

Avignonlaan 25 

5627 GA Eindhoven 

Kaarthouder vermeldt zijn contactgegevens en bank- of girorekening nummer in een begeleidend schrijven. 

SPTC maakt binnen 2 weken na ontvangst van de kaart en gegevens, het bedrag verminderd met de 

administratiekosten over naar het opgegeven bank – of girorekeningnummer. 

2.8. De Kaarthouder kan via www.podiumcadeaukaart.nl zien wat het saldo van het tegoed op zijn Kaart is. 

2.9. SPTC garandeert niet dat bij alle op haar website aangegeven inwisselpunten altijd het tegoed verzilverd kan 

worden. 

2.10. Verzilveren en plaatsen van het tegoed geschieden langs elektronische weg. SPTC kan niet instaan voor het 

systeem foutloos en ononderbroken functioneren van de daarbij betrokken systemen. 

2.11. SPTC is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of misbruik van de Kaart of het tegoed. 

2.12. SPTC is gerechtigd de koop en het gebruik van Kaarten en tegoed door of namens de kaarthouder aan deze te 

ontzeggen indien deze in strijd handelt met deze voorwaarden of de Kaart of het tegoed daarop op een 

oneigenlijke wijze gebruikt of laat gebruiken.  

2.13. De administratie van SPTC vormt volledig bewijs terzake het bestaan en de omvang van het tegoed op een 

Kaart, behoudens tegenbewijs. 

 

3. Koop via de website 

 

3.1  Indien een niet door de koper ontworpen Kaart via een website van SPTC wordt gekocht heeft de koper het 

recht om de koop binnen zeven werkdagen na de ontvangst van de Kaart te ontbinden door middel van een 

kennisgeving per brief of per e-mail aan info@podiumcadeaukaart.nl die binnen die periode door SPTC dient te 

zijn ontvangen, gevolgd door terugzending van de gekochte zaken aan: 

Klantenservice PODIUM Cadeaukaart 

Avignonlaan 25 

5627 GA Eindhoven 

Kaarthouder knipt de cadeaukaart in 2 stukken maar zorgt ervoor dat de cijfers onder de streepjescode nog 

leesbaar zijn en vermeldt in een begeleidend schrijven zijn contactgegevens en bank- of girorekening nummer. 

SPTC maakt binnen 2 weken na ontvangst van de kaart 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. De mogelijkheid tot terugzending en ontbinding bestaat niet als het 

tegoed op de Kaart geheel of gedeeltelijk is verzilverd en ook niet bij door de koper ontworpen kaarten. 

3.1. Tenzij een digitale Kaart wordt gekocht, wordt de via een website van SPTC gekochte Kaart per post verstuurd. 

Per bestelling kan er naar een (1) bezorgadres worden verstuurd, tenzij anders aangegeven. De Kaart wordt 

alleen bezorgd in Nederland.  

3.2. Digitale Kaarten worden per e-mail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.  

3.3. Voor de verzending van de Kaart zijn de op de website van SPTC genoemde verzend- en handlingskosten 

verschuldigd. 

http://www.podiumcadeaukaart.nl/
mailto:info@podiumcadeaukaart.nl
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3.4. De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de gegevens van het door hem opgegeven 

contactgegevens, met name, zonder daartoe te zijn beperkt, voor de juistheid van het fysieke bezorgadres 

en/of het e-mailadres waarnaar de activatiecode wordt verzonden.  

3.5. Voor elke bestelling die via de website wordt geplaatst wordt slechts een enkele activatiecode verzonden naar 

e-mailadres dat de Kaarthouder heeft opgegeven. Na activatie zijn de saldi van alle Kaarten uit een bestelling 

actief.  

3.6. De Kaarthouder is verantwoordelijk voor het veilig beheer van deze Kaarten voor en na het activeren, ook als er 

in het kader van een zakelijke bestelling op maat meerdere bezorgadressen zijn opgegeven. 

3.7. Alle met de kaarthouder (al dan niet via een website) gecommuniceerde levertijden zijn altijd streefdata. De 

koper kan aan de overschrijding van een levertijd geen rechten ontlenen. 

 

4. Ontwerp door koper 

 

4.1. Indien de koper van een Kaart de Kaart zelf via een website van SPTV ontwerpt geldt: 

- het ontwerp mag niet in strijd zijn met de wet, de goede zeden. de openbare orde en/of inbreuk maken op 

rechten van derden; 

- SPTC is gerechtigd om ontwerpen om haar moverende redenen te weigeren, ook indien geen sprake is van 

een volgens de voorgaande zin niet-toegestaan ontwerp. 

4.2. De koper van de Kaart vrijwaart de SPTC tegen alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik 

van het ontwerp. 

4.3. SPTC garandeert niet dat de Kaart niet op onderdelen zal afwijken van het ontwerp van de koper.  

 

5. Toepasselijk recht en geschillen 

 

5.1. De koop en de verzilvering het tegoed op een Kaart en alle daarmee verband houdende overeenkomsten en 

verbintenissen worden beheerst door Nederlands recht. 


