Amsterdam Aviation Association (SVAAA)
Amsterdam University of Applied Sciences

Weesperzijde 190
1097 DZ Amsterdam
www.svaaa.nl
bestuur@svaaa.nl

Voorwaarden ““SVAAAdvantage”” 2019-2020
Bedankt dat je bij Bol.com gaat bestellen via de SVAAA! Op deze manier steun je de
vereniging en daar willen wij jou natuurlijk voor bedanken! Dit doen wij door middel van
de “SVAAAdvantage”. Om deze actie voor de vereniging draagbaar te houden, zijn wij
genoodzaakt om voorwaarden te stellen aan de “SVAAAdvantage”.
We vragen je om deze voorwaarden aandachtig te lezen!
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk
deel uit van - het voordeelprogramma, hierna te noemen ‘SVAAAdvantage’ van
de Studievereniging Amsterdam Aviation Association, hierna te noemen ‘SVAAA’.
2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien beide partijen dat
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
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Voorwaarden
1) De “SVAAAdvantage” 2019-2020 bestaat uit drie mogelijke pakketten, te weten:
i) “Just Blue”
(1) Minimale besteding aan studieboeken bij Bol.com: €275,(2) Beloning
(a) 5 munten voor AIR2019
(b) OF verenigingstrui
ii) “Premium Blue”
(1) Minimale besteding aan studieboeken bij Bol.com: €325,(2) Beloning
(a) 7 munten voor AIR2019
(b) OF verenigingstrui
iii) “Royal Blue”
(1) Minimale besteding aan studieboeken bij Bol.com: €325,(2) EN minimale besteding aan een laptop van minimaal €300,(3) Beloning
(a) 12 munten voor AIR2019
(b) OF verenigingstrui EN SVAAA-dopper EN SVAAA-flight tag
b) Een lid ontvangt van de SVAAA een gratis aangeboden artikel bij een bepaalde
besteding bij Bol.com. Dit zijn de volgende artikelsoorten:
i) Gratis SVAAA-verenigingstrui
(1) Let op! Dit is een “op=op”-beleid! Wanneer de truien niet meer op
voorraad zijn, wacht de SVAAA tot de tweede bestelling van voldoende
omvang is. De SVAAA heeft het recht zelf te bepalen wanneer dit het geval
is.
ii) Gratis munten voor AIR2019
(1) Let op! Het lid is verantwoordelijk voor zijn of haar toegangsbewijs voor
AIR2019, welke gekocht is via de SVAAA-website. Algemene entreegelden
zijn NIET inbegrepen bij deze actie. De SVAAA stelt zichzelf NIET
aansprakelijk wanneer de algemene AIR2019-tickets zijn uitverkocht.
iii) Gratis SVAAA “Remove Before Flight”-tag
(1) Let op! Dit is een “op=op”-beleid! Wanneer de truien niet meer op
voorraad zijn, wacht de SVAAA tot de tweede bestelling van voldoende
omvang is. De SVAAA heeft het recht zelf te bepalen wanneer dit het geval
is.
iv) Gratis SVAAA-Dopper
(1) Let op! Dit is een “op=op”-beleid! Wanneer de truien niet meer op
voorraad zijn, wacht de SVAAA tot de tweede bestelling van voldoende
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omvang is. De SVAAA heeft het recht zelf te bepalen wanneer dit het geval
is.
Het lid dient zijn of haar aankopen te doen via de door de SVAAA beschikbaar
gestelde links. Om in aanmerking te komen voor dit voordeelprogramma dient het lid
zich te registreren op de website van de SVAAA. Het lid wordt bij registratie geacht
om zijn of haar aankoopbewijs beschikbaar te stellen aan de SVAAA. Tevens moet
de aankoop voor de SVAAA zichtbaar zijn in het partnerprogramma van Bol.com.
a) Alle (persoonlijke) informatie welke wordt gewonnen door de SVAAA tijdens het
registratieproces worden opgeslagen door de SVAAA en zullen enkel worden
gebruikt ter controle en interne administratie. Deze gegevens zullen tot uiterlijk
twee maanden na de start van het huidige schooljaar (2019-2020) worden
opgeslagen.
b) De SVAAA behoudt zich te allen tijde het recht om een aanvraag voor deelname
aan de “SVAAAdvantage” te weigeren.
Een lid kan met zijn of haar aankoop aanspraak maken op de “SVAAAdvantage”
wanneer de aankoop is gemaakt in hetzelfde schooljaar. In het geval dat een lid
meerdere aankoopbewijzen beschikbaar stelt aan de SVAAA worden alle bedragen
bij elkaar opgeteld.
a) Een aankoopbewijs kan maar één (1) keer worden gebruikt als geldige aanvraag.
Mocht het voorkomen dat er een mix tussen boeken en overige producten ontstaan,
wordt er een minimumbedrag van €370,- aangehouden.
a) Dit minimumbedrag vervalt als het minimumbedrag aan studieboeken minimaal
€250,- bedraagt.
Maximaal één (1) artikelsoort per lid voor deze actie.
Voor deze actie zijn de algemene voorwaarden van de SVAAA van kracht.
De SVAAA is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de op Bol.com
aangekochte producten alsmede de op de SVAAA-website gepubliceerde
productlijsten.
a) Voor klachten en/of opmerking wordt het lid verzocht contact op te nemen met
Bol.com.
De SVAAA behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, minimum
bestedingsbedragen en gratis producten te allen tijde te wijzigen zonder het lid
hiervan op de hoogte te stellen.
Het lid heeft bij Bol.com recht op 5% korting op Nederlandse studieboeken. Voor
korting op Engelstalige studieboeken wordt het lid doorverwezen naar de
kortingsgenerator welke staat gepubliceerd op de website van de SVAAA.
a) De korting geldt uitsluitend op boeken welke besteld zijn bij Bol.com. Partners van
Bol.com of tweedehands boeken zijn uitgesloten van deelname.
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10) Het lid kan de verkregen gratis producten afhalen bij de verenigingsruimte (A-1.19),
gelegen in de locatie Leeuwenburg van de Hogeschool van Amsterdam, te
Amsterdam.
11) Het recht op retournatie van Bol.com-producten vervalt zodra het lid deel heeft
genomen aan het voordeelprogramma. Het lid wordt geacht om zelf te controleren of
de te bestellen producten de juiste zijn.
12) De SVAAA behoudt zich te allen tijde het recht voor om de “SVAAAdvantage” stop
te zetten, ook wanneer er nog aanvragen voor deelname open staan.
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