
Couponvoorwaarden	  webwinkel	  Dry-‐Bag	  Benelux	  
	  
In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze couponvoorwaarden 
van toepassing op het gebruik van coupons die u worden aangeboden door Dry-Bag 
Benelux. Door gebruik te maken van deze coupons stemt u in met de 
toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te 
leven.  
 
Mocht u nog vragen hebben over deze couponvoorwaarden of als u vindt dat onze 
site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, dan vragen wij u contact 
met ons op te nemen middels de contactgegevens op de Dry-Bag website. 
 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op coupons of cadeaubonnen, hierna 

genoemd “coupons”  (zowel elektronische coupons als gedrukte coupons of zelf 
geprinte coupons) welke worden uitgegeven door Dry-Bag Benelux. 

2. Deelnemers die akkoord gaan met de voorwaarden abonneren zich tot 
wederopzegging op de nieuwsbrief van Dry-Bag Benelux. Deelnemers kunnen 
zich eenvoudig afmelden voor nieuwsbrieven via een link onderaan de 
desbetreffende e-mail of door een email te sturen middels de contactgegevens 
op de Dry-Bag website.  

3. Dry-Bag Benelux biedt de klant tegen inlevering van een coupon het op de 
coupon vermelde voordeel, met inachtname van de daarbij vermelde 
actievoorwaarden. Dit voordeel kan onder meer zijn: a. een kortingsbedrag of –
percentage, of een cadeau in natura e.d. bij aankoop van één of meer artikelen, 
of van (minimaal) een bepaald bedrag aan artikelen, uit een bepaald deel van het 
door Dry-Bag Benelux aangeboden assortiment; b. een kortingsbedrag of –
percentage, of een cadeau in natura e.d. bij aankoop van één of meer artikelen, 
of van (minimaal) een bepaald bedrag aan artikelen, naar keuze uit het totale 
Dry-Bag Benelux assortiment; c. een aanbieding bestaande uit een voordeel bij 
een andere winkel, een korting op de entreeprijs van een evenement, pretpark 
etc. 

4. Iedere Coupon is voorzien van een couponcode. Dit kan een nummercode zijn, 
een tekstcode of een combinatie ervan. Om een Coupon te gebruiken dient u de 
door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het 
betaalproces selecteert u vervolgens als betaalmethode "coupon" en u vult de 
exacte couponcode in. 

5. Voor elektronische Coupons met een couponcode die bestaat uit een nummer 
geldt in veel gevallen dat deze couponcode is gekoppeld aan een e-mailadres. 
Het e-mailadres waarnaar de betreffende Coupon is verstuurd, dient te worden 
gebruikt bij het inwisselen van deze Coupons. De Coupon kan niet op of via een 
ander e-mailadres worden ingewisseld. Het e-mail adres waarmee de 
betreffende coupon is geïncasseerd wordt geregistreerd als gebruikt. Na het 
invullen van uw gegevens ziet u bij het bevestigen of de Coupon is 
geaccepteerd. 

6. De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke 
gebruiksvoorwaarden vindt u in de uiting waarin de couponcode is opgenomen. 
Iedere Coupon is gedurende een bepaalde periode geldig, na de vervaldatum 
kan de Coupon niet meer worden gebruikt. 



7. De klant kan aan het niet kunnen gebruiken van een coupon nimmer rechten 
ontlenen. 

8. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. 
9. Coupons kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden. 
10. Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere Coupon dat deze per persoon en 

per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt. 
11. Indien een Coupon gebruikt wordt voor producten waarvan de prijs onder de 

couponwaarde ligt, vervalt de couponwaarde die onbenut blijft. Deze wordt dus 
niet opnieuw uitgegeven. 

12. Indien de door Dry-Bag Benelux aan u geleverde producten waarvoor gebruik is 
gemaakt van een Coupon niet beantwoorden aan de overeenkomst zoals 
bedoeld in artikel 10.1 van de Algemene Verkoopvoorwaarden en u Dry-Bag 
Benelux daarvan tijdig in kennis heeft gesteld, ontvangt u (tegen juiste 
retournering van de betreffende producten waarvoor een Coupon is gebruikt) een 
nieuwe vergelijkbare Coupon voor de waarde van de oude Coupon voor zover 
die hierdoor onbenut is gebleven. Bovenstaande geldt ook in geval Dry-Bag 
Benelux te kennen geeft de bestelde producten waarvoor een Coupon is gebruikt 
niet te kunnen leveren, tenzij het een actieproduct betreft waarvoor de Coupon 
geldt zolang de voorraad strekt. De vervangende Coupon zal in deze gevallen 
een geldigheidsduur hebben van 14 dagen na afgifte. 

13. Coupons zijn niet inwisselbaar voor geld. U kunt met een Coupon geen korting 
krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende 
couponactie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de 
couponcode is opgenomen. 

14. U kunt per bestelling slechts één coupon incasseren. De waarde van de coupon 
komt bovenop eventuele kortingen die reeds actief kunnen zijn. Indien u een 
reseller bent geldt dat uw eigen korting komt te vervallen en die van de coupon 
word geactiveerd. 

15.  (Elektronische) Coupons worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of 
verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) 
wissen van e-mails. 

16. Bij het retourneren van de aankoop/aankopen waarbij een Dry-Bag Benelux 
coupon is gebruikt, wordt het aankoopbedrag verminderd met de genoten korting 
uitbetaald. Een eventueel bij de aankoop/aankopen verkregen cadeau in natura 
dient door de klant in originele staat teruggegeven te worden of wordt met de 
klant verrekend. Het voordeel dat met de coupon is verkregen vervalt. 

17. Het is niet toegestaan Coupons te wijzigen of te vervalsen of de werking daarvan 
te ondermijnen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming 
of deze door te sturen (forwarden). Bij vermoeden van misbruik of frauduleus 
handelen met de Dry-Bag Benelux coupon(s), is Dry-Bag Benelux gerechtigd de 
coupon(s) ongeldig te verklaren en het eventueel verkregen couponvoordeel te 
verrekenen met respectievelijk terug te vorderen van de klant. 

18. Het is niet toegestaan Coupons op welke wijze ook te gebruiken voor 
commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn 
uitgegeven. 

19. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt 
geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Coupons wordt ontzegd. 

20. Dry-Bag Benelux staat niet in voor de werking van coupons en aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van of verband houdende met 
het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, 



om welke reden dan ook van de coupon(s). 
21. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet 

of grove schuld aan de zijde van Dry-Bag Benelux. In dit geval is de 
aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of 
zaken. 

22. Dry-Bag Benelux behoudt zich het recht voor om de aanbieding op ieder moment 
zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, 
prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen. 

23. Op de couponvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
24. Alle geschillen zullen worden berecht door een door Dry-Bag Benelux aan te 

wijzen intermediair en/of rechterlijke instantie. 
 
Slotbepaling  Dry-Bag Benelux behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze 
coupon voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden staan op 
de Dry-Bag website vermeld. Door gebruik te maken van de Dry-Bag Benelux 
coupon(s) geeft de klant te kennen in te stemmen met deze algemene voorwaarden. 
Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet 
afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de 
algemene voorwaarden onverminderd van kracht. 
	  


