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Algemene voorwaarden My eazie card
1.
a.
b.

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

i.

j.

k.
3.
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de regels van het spaarsysteem en de
spelwedstrijden van de ‘My eazie card’ van eazie.
Bij verlies of diefstal van de My eazie card wordt de pas geblokkeerd. Bij het aanvragen van
een nieuwe My eazie card worden de gegevens incl. de gespaarde punten op de nieuwe
spaarpas gezet. c. De ‘my eazie card’ is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Deelname
Deelname aan het spel staat open voor een ieder, uitgezonderd de hierna onder punt d en e
genoemde personen.
Deelname aan het spel houdt acceptatie van deze algemene voorwaarden in.
Deelname is alleen mogelijk wanneer de deelnemer in het bezit is van een geldige My eazie
card spaarpas.
Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats
in Nederland.
Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op
enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
Deelnemen aan de My eazie card kan alleen bij een minimale leeftijd van 16 jaar. Eazie kan
om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig
legitimatiebewijs vragen.
Bij uitreiking van de prijs kan eazie de deelnemer om een bewijs van geldig legitimatie
vragen.
Indien je een reis of een overnachting in een hotel kan winnen moet je om deel te kunnen
nemen 18 jaar of ouder zijn en in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Wanneer bij
overdracht van de prijs de deelnemer niet kan aantonen dat hij/zij 18 jaar is of/en niet in het
bezit is van een geldig reisdocument, dan zal eazie de prijs niet over dragen.
Eazie behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname
uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze
algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens eazie of derden.
De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem of haar verstrekte
persoonsgegevens. Eazie mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het
kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio,
televisie en internet.
Om deel te nemen aan deze eazie competities dient de volledige registratie te zijn voltooid.
Speelwijze
De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment te diskwalificeren
of te weigeren de prijs toe te kennen, wanneer deze van mening is dat de deelnemer één van
de voorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op
enige wijze de wetgeving heeft overtreden.
De spaarpunten op de My eazie card zijn alleen in te wisselen voor korting en/of producten
van de menukaart van eazie.
Per elke uitgegeven euro ontvangt de spaarder 5% van het aankoopbedrag aan spaarpunten
terug op de My eazie card.
1 spaarpunt op de digitale my eazie card is 1 eurocent waard. De spaarpunten zijn altijd
inwisselbaar voor kortingen.
Het uitkeren van de spaarpunten is alleen geldig voor gasten die een bestelling afrekenen in
het restaurant.
Er worden geen spaarpunten uitgekeerd wanneer er op rekening besteld wordt.
Er worden geen spaarpunten uitgekeerd indien afgerekend wordt met spaarpunten.
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Aansprakelijkheid
De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan
eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar
te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te
verstrekken prijzen.
Wijzigingen
Eazie heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van
deze voorwaarden worden op www.myeaziecard.nl bekend gemaakt. Wij adviseren daarom
de voorwaarden regelmatig te bekijken.
Eazie behoudt zich het recht voor om Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te
beëindigen en/of de gecommuniceerde, prijzen, actieperiode en/of aanvullende
voorwaarden te wijzigen.
Eazie houdt zich het recht voor om het systeem van puntentoekenning te wijzigen.
Beëindiging deelname
De deelname aan het digitale My eazie spaarsysteem is te allen tijde te beëindigen.
Na beëindiging vervallen al uw opgebouwde spaarpunten.
Bij oneigenlijk gebruik van de spaarkaart is eazie gemachtigd om uw gegevens met de daarbij
behorende spaarpunten uit het bestand te verwijderen.
Tevens behoudt eazie zich het recht voor het spaarprogramma op elk tijdstip te beëindigen.
U ontvang hierover minstens 1 maand van te voren bericht. De spaarpunten kunnen
maximaal 1 maand na datum van opschorting nog worden ingewisseld. eazie is niet
aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijziging of beëindigen van het my eazie
card spaarprogramma.
Samenwerking Sportcity
De ‘my eazie card’ is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Per ‘my eazie card’ kan er
maximaal 1 abonnement worden afgesloten voor de ‘my eazie card’ houder.
Deze actie is alleen geldig bij inschrijving en op vertoon van een geldige ‘my eazie card’.
Pashouders van de ‘my eazie card’ ontvangen bij een eenjarig abonnement een collectieve
korting van 97,50 euro per jaar.
De ‘my eazie card’ pashouder gaat alleen een contract aan met Sportcity. Eazie fungeert
slechts als tussenpersoon. Zie www.sportcity.nl/over-sportcity/abonnementen voor meer
informatie over de actievoorwaarden van hun abonnementen.
Eazie en Sportcity hebben het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen van deze voorwaarden worden op www.eazie.nl/myeaziecard bekend gemaakt.
Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
Eazie behoudt zich het recht voor om de Samenwerking met Sportcity op ieder moment
zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde, prijzen, actieperiode
en/of aanvullende voorwaarden te wijzigen.
Slotbepalingen
Alle auteursrechten op de inhoud van de website www.myeaziecard.nl, waaronder alle
teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de
Organisator.
De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste
geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaars.
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De Organisator is eazie service b.v., Stationsweg 19, 2312AS te Leiden
Deelname aan het My eazie card spaarsysteem houdt acceptatie van deze algemene
voorwaarden in. Betwisting van de voorwaarden in dit reglement zal niet in overweging
worden genomen.
De gegevens van deelnemers worden vastgelegd in een bestand van de Organisator. Deze
gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

