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ACTIEVOORWAARDEN Nationale Postcode Loterij  x fashioncheque 
 

De volgende actievoorwaarden gelden voor de speciale actie fashioncheque-cadeaukaart welke wordt uitgegeven  

gedurende de Nationale Postcode Loterij actie in mei tot en met  juli 2020  (“actie fashioncheque”).  

 

1. Uitgever van de actie fashioncheque is Gift Card Company B.V., 100% dochter van fashioncheque Holding 

B.V., Kruisweg 801-C, 2132 NG Hoofddorp.  

 

2. De actie fashioncheque is 1 jaar geldig na datum activatie. Hierna vervalt het tegoed. 

 

3. Activatie van de actie fashioncheque dient te gebeuren binnen 1 jaar na uitgifte en doet de ontvanger zelf via 

de website https://www.fashioncheque.com/nl/postcodeloterij. 

 

4. Uitbetaling van het tegoed is niet mogelijk (ook niet bij resttegoeden). 

 

5. De actie fashioncheque kan niet opnieuw worden opgeladen. 

 

6. De actie fashioncheque is niet persoonsgebonden en derhalve overdraagbaar. 

 

7. De actie fashioncheque is geldig bij alle deelnemende detailhandelaren (de fysieke winkels) in Nederland1. 

Online is de actie fashioncheque niet geldig, ook niet om in te wisselen via een voucher converter. 

 

8. De actie fashioncheque mag uitsluitend worden gebruikt voor de aankoop van de volgende producten: kleding 

incl. schoenen en accessoires zoals tassen, sieraden, cosmetica en parfums 

 

9. De uitgever is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, onleesbaarheid of onbevoegd gebruik van 

de actie fashioncheque, tenzij de uitgever hiervoor verantwoordelijk is. Blokkeren van de actie fashioncheque 

is niet mogelijk. 

 

10. Voor vragen over deze actie van de Nationale Postcode Loterij kunt u terecht op 

www.nationalepostcodeloterij.nl. Voor vragen over het gebruik van en verdere informatie over de actie 

fashioncheque kunt u terecht op www.fashioncheque.com/nl/faq-postcodeloterij. Telefonisch is 

fashioncheque bereikbaar op telefoonnummer 023-303 10 12.   

 

11.  Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden zoveel mogelijk in der minne 

geschikt. Indien noodzakelijk wordt een geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.  

 

12. Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast. De meest recente versie wordt geplaatst op 

https://www.fashioncheque.com/nl/postcodeloterij. 

 

                                                           
1 De deelnemende detailhandelaren staan vermeld in de zogenaamde shopfinder op www.fashioncheque.com, waar zij 
tevens als lijst in een pdf-document zijn opgenomen. 

https://www.fashioncheque.com/nl/postcodeloterij
http://www.nationalepostcodeloterij.nl/
https://www.fashioncheque.com/nl/postcodeloterij

