Swarovski Crystal Society Lidmaatschap Algemene voorwaarden en bepalingen
Gewijzigd in juni 2013
1.

2.

Algemeen
Deze Algemene voorwaarden en bepalingen («AVB») bepalen het Swarovski Crystal
Society Programma («SCSprogramma») inzake nieuwe lidmaatschappen vanaf 1
januari 2014, of de verlenging van de lidmaatschapsperiode vanaf 1 januari 2014.
Het Swarovski Crystal Society Lidmaatschap is een loyaliteitsprogramma van Daniel
Swarovski Corporation AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Zwitserland en het
respectievelijke regionale Swarovski bedrijf dat verantwoordelijk is voor het land waar de
klant woonachtig is (gezamenlijk «Swarovski»). Het Swarovski bedrijf dat verantwoordelijk
is voor het land waar de klant woonachtig is, kan gevestigd zijn in een ander land dan
waar de klant woonachtig is. Het gebruik van enig lidmaatschap onder Swarovski Crystal
Society Lidmaatschap («Lidmaatschap») op enig moment onderwerpt de klant aan de
bepalingen van deze AVB, zoals op dat moment van toepassing.

6.3. Swarovski kan te allen tijde enige of alle voordelen die in het SCS-programma beschikbaar
zijn met of zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. Bij een beëindiging van het
SCSprogramma, naar keuze van Swarovski, zal Swarovski de lidmaatschapsvoordelen
handhaven totdat de huidige lidmaatschapsperiode is verstreken of leden kunnen een
deel van de lidmaatschapskosten naar rato van het resterende deel van de huidige
lidmaatschapsperiode vergoed krijgen.
7.

Voordelen
Het SCS-programma geeft nieuwe leden met een lidmaatschap per 1 januari 2014 of
later of huidige leden wiens verlenging van het lidmaatschap van kracht is per 1 januari
2014 of later het recht op de volgende voordelen:
a. Lidmaatschapskaart: De leden zullen een persoonlijke lidmaatschapskaart ontvangen.
b. Speciale aanbiedingen en voordelen: Swarovski zal van tijd tot tijd speciale aanbiedingen
aankondigen die exclusief voor leden zijn.
c. Lidmaatschapsgeschenk: Elk jaar zullen leden een speciaal geschenk ontvangen in
de vorm van een decoratieve kristallen creatie. Dit geschenk is exclusief en niet
verkrijgbaar via de verkoop.
d. Exclusieve kristallen producten: Uitsluitend leden kunnen dejaarlijkse editie van de SCS,
exclusieve producten en overige SCS gerelateerde producten aanschaffen.
e. Swarovski Magazine: Gedurende het jaar zullen leden het Swarovski Magazine geheel
gratis ontvangen. Elke uitgave zal leden voorzien van het meest recente nieuws over de
Swarovski producten, het Swarovski bedrijf en de nieuwste trends in kristal.
f. Swarovski Kristallwelten: Leden zullen gratis toegang verkrijgen tot de Swarovski
Kristallwelten in Wattens, Oostenrijk en zullen worden verwelkomd in de SCS VIP
lounge met een welkomstdrankje
g. Online ledenomgeving: In de online SCS ledenomgeving verkrijgen leden toegang tot
exclusieve informatie en kunnen zij zich registreren voor een speciale nieuwsbrief
voor leden.
h. Evenementen en reizen: De leden kunnen uitnodigingen ontvangen van vooraf
geselecteerde regionale, nationale en internationale evenementen die worden
georganiseerd door het toegewijde SCS-team (deelname aan enig evenement kan
onderworpen zijn aan kosten die overeenkomstig zullen worden gecommuniceerd).

Privacybeleid
Een registratie van de persoonlijke gegevens van de Swarovski-leden, het sluiten van
een aankoopovereenkomst met Swarovski of contact in enige elektronische vorm met
Swarovski houdt in dat de klant akkoord gaat met het opslaan en bewaren van de
persoonlijke gegevens door Swarovski overeenkomstig de huidige verklaring betreffende
gegevensbescherming zonder enige schriftelijke goedkeuring van de klant. Swarovski
kan de persoonlijke gegevens van een klant registreren, verwerken, opslaan, bewaren,
bekendmaken en gebruiken. Swarovski zal uitsluitend de persoonlijke gegevens van een
klant gebruiken voor de volgende doeleinden: verwerken van ledenaankopen; versturen
van informatie inzake marketingactiviteiten, producten en services; ter ondersteuning
van marktresearch ter verbetering van de Swarovski productseries, services en
internetaanwezigheid alsook als autorisatie aan derden voor het uitvoeren van opdrachten
en services in deze relatie (bijv. reparaties). Swarovski zal de persoonlijke gegevens van
de klant verwerken, bekendmaken en gebruiken in een veilige, passende en juridische
vorm conform de nationale wetgeving van het land waarin de klant woonachtig is en
het Swarovski bedrijf dat verantwoordelijk is voor het land waar de klant woonachtig
is. Verwerking wordt uitgevoerd met elektronische of geautomatiseerde middelen. De
persoonlijke gegevens van de leden zullen worden geregistreerd en worden gebruikt
door Swarovski, die geautoriseerd is voor het verwerken van deze persoonlijke gegevens
en bovendien verantwoordelijk is voor het verwerken van dergelijke gegevens. Leden
verlenen goedkeuring om de desbetreffende persoonlijke gegevens bekend te maken, te
verwerken door en te worden gebruikt door overige bedrijven binnen de Swarovski Group
in verschillende landen en met name door de bedrijven in Zwitserland (Daniel Swarovski
Corporation AG en Swarovski Crystal Online AG), in Oostenrijk (D. Swarovski KG) en
Liechtenstein (Swarovski AG en Swarovski International Distribution AG) voor doeleinden
als hierboven beschreven. De persoonlijke gegevens zullen niet beschikbaar worden
gesteld aan derden buiten de Swarovski Group zonder leden hierover voorafgaand over
te informeren en uitdrukkelijke toestemming hiervoor te verkrijgen. De leden kunnen te
alle tijde informatie opvragen betreffende de desbetreffende persoonlijke gegevens en
kunnen de goedkeuring inzake het opslaan, bewaren en gebruiken van de persoonlijke
gegevens in de toekomst annuleren. Voor dit doeleinde dient de klant contact opnemen
met de consumentenservice in het land waar de klant woonachtig is. De contactgegevens
kunt u vinden in de lidmaatschapsbrochure of online (www.swarovski.com/contact).

8. Disclaimers; Beperkte aansprakelijkheid
8.1. GEBRUIK VAN HET SCS-PROGRAMMA EN ENIGE BIJBEHORENDE VOORDELEN
BEHOREN TOT HET RISICO VAN DE KLANT. DE VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP
WORDEN VERSTREKT ALS ZODANIG EN INDIEN BESCHIKBAAR

3. Bepalingen
3.1. Als leden gebruik willen maken van de lidmaatschapsvoordelen, dient het lidmaatschap
actief te zijn ten tijde van de aankoop/het evenement.

8.2. SWAROVSKI KAN NIET GARANDEREN DAT (i) HET SCS-PROGRAMMA ZAL VOLDOEN
AAN DE VEREISTEN VAN DE KLANT, (ii) HET SCS-PROGRAMMA NIET ZAL WORDEN
OPGESCHORT, ONDERBROKEN, VEILIG, DAN WEL FOUTLOOS IS.

3.2. Lidmaatschappen zijn uitsluitend voor individueel gebruik en zijn niet overdraagbaar.

8.3. SWAROVSKI ZAL NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR ENIGE
INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF PUNITIEVE SCHADE, WAARONDER
MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR VERLIES VAN WINSTEN, GOODWILL,
GEBRUIK, DATA OF OVERIGE IMMATERIËLE SCHADE (OOK ALS SWAROVSKI OP
DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE),
VOORTVLOEIEND UIT: (i) HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN
HET SCS-PROGRAMMA OF ENIGE VOORDELEN HIERIN; (ii) BEMIDDELINGSKOSTEN
VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN SERVICES ALS GEVOLG VAN ENIGE GOEDEREN,
DATA, INFORMATIE OF SERVICES DIE ZIJN AANGESCHAFT OF ZIJN VERWORVEN OF
BERICHTEN DIE ZIJN ONTVANGEN OF TRANSACTIES DIE ZIJN INGEVOERD MET
HET GEBRUIK VAN HET SCS-PROGRAMMA; (iii) NIET-GEAUTORISEERDE TOEGANG
OF WIJZIGING VAN DE SCS-PROGRAMMAGEGEVENS VAN DE KLANT; OF (iv) ENIGE
OVERIGE KWESTIE DIE IS GERELATEERD AAN HET SCS-PROGRAMMA.

3.3. Van de leden wordt verwacht dat zij nauwkeurige en actuele gebruikersinformatie ten
behoeve van het lidmaatschap verstrekken. Dergelijke informatie omvat naam, adres,
e-mailadres en telefoonnummer. Leden kunnen hun accountinformatie wijzigen door
(i) de gegevens in het ledenprofiel bij te werken via een SCS online account, (ii) een
updateverzoek in te dienen bij een Swarovski SCS verkooppunt (iii) contact op te nemen
met de consumentenservice in het land waar de klant woonachtig is (telefonisch, per
e-mail of anderszins), de contactgegevens hiervan kunnen worden gevonden in de
lidmaatschapsbrochure of online bij www.swarovski.com/contact. Swarovski kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor enige correspondentie, post of e-mail die verloren
gaat, vertraagd of onjuist geadresseerd is.
4. Lidmaatschapskosten
4.1. Een lidmaatschap is verkrijgbaar voor één (1) jaar of voor drie (3) aaneengesloten jaren.
De kosten voor het lidmaatschap worden jaarlijks vastgesteld en gecommuniceerd in
het land waar de klant woonachtig is bij het SCS verkooppunt, online (www.swarovski.
com/scs) of op het bestelformulier van het desbetreffende land. Swarovski kan de
lidmaaatschapskosten of -periodes te allen tijde wijzigen. Wijzigingen zullen uitsluitend
van toepassing zijn bij nieuwe en verlengde lidmaatschappen.
4.2. Lidmaatschapskosten kunnen niet worden terug gevorderd door de consument.
5. Periode; Verlenging van lidmaatschap
5.1. Een verlenging binnen een huidige lidmaatschapsperiode verlengt de bestaande vervaldatum
van het lidmaatschap met de verlengde periode, een dergelijke verlengingsperiode begint
per verstrijkingsdatum van de lopende periode.
5.2. Elk lidmaatschap zal automatisch vervallen nadat de lidmaatschapsperiode is verstreken
tenzij de klant het desbetreffende lidmaatschap verlengt. Swarovski zal contact opnemen
met de klant voordat de periode van het lidmaatschap is verstreken en zal deze na de
einddatum van de lidmaatschapsperiode een adequate gratieperiode (tot 2 maanden)
geven om het lidmaatschap te verlengen. Een verlengingsperiode begint op de dag na de
einddatum van de vorige lidmaatschapsperiode. Het persoonlijke lidmaatschapsnummer
van de klant zal niet worden gebruikt voor een andere klant tot ten minste 10 jaar na de
einddatum van het lidmaatschap.
6. Beëindiging
6.1. Het lidmaatschap vervalt automatisch na de lidmaatschapsperiode, tenzij deze door de
klant wordt verlengd.
6.2. Swarovski kan het lidmaatschap, inclusief enige bijbehorende accounts beëindigen
zonder voorafgaande kennisgeving, om enige reden naar eigen mening, inclusief
enige beperking, beëindigen als verder gebruik van een dergelijk lidmaatschap enige
bepalingen van de AVB, geldende wetgeving of anderszins zal schenden en onze
belangen kan schaden. Bij een dergelijke beëindiging zal de klant geen recht hebben op
een vergoeding van de lidmaatschapskosten.

8.4. IN ENKELE JURISDICTIES IS HET NIET TOEGESTAAN OM BEPAALDE GARANTIES
OF BEPERKING OF UITSLUITING OP AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN
INCIDENTELE, VERVOLGSCHADE OF OVERIGE SCHADE TE HANDHAVEN. DAARDOOR
KUNNEN ENKELE VAN DE BOVENVERMELDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN
NIET VAN TOEPASSING ZIJN.
9.

Geldende wetgeving en jurisdictie
Deze ABV en de bijbehorende rechten en verplichtingen van hierbijbehorende partijen,
zullen worden uitgevoerd en opgesteld overeenkomstig de wetgeving in Zwitserland,
zonder enig conflict in wettelijke bepalingen in acht te nemen. Plaats van jurisdictie is
Zürich, Zwitserland.

10. Verklaring
Deze AVB omvat alle documenten die hierin worden vermeld, vertegenwoordigt het
complete begrip tussen Swarovski en enige gebruiker van het SCS-programma met
in acht neming van het SCS-programma en overschrijft enig ander overeenkomst,
verklaring of vertegenwoordiging. Titels in deze AVB zijn uitsluitend ter referentie en
zullen de betekenis van enige voorwaarden niet beïnvloeden.Bij gebruik van enig deel
van het SCS programma wordt een ieder geacht de voorwaarden en bepalingen in deze
AVB te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.
11. Wijzigingen aan deze AVB
Swarovski mag de voorwaarden van deze AVB te allen tijde wijzigen, zonder voorafgaande
kennisgeving of verplichting door de herziene versie van de Voorwaarden en bepalingen
van het lidmaatschapsprogramma op de website te plaatsen op www.swarovski.com/
scs. Enige wijziging zal direct van kracht zijn, tenzij anderszins vermeld. De klant kan de
actuele versie van deze AVB te allen tijde online inzien op www.swarovski.com/scs. De
klant kan bovendien een kopie verkrijgen bij enige Swarovski Store of door contact op te
nemen met de Klantenservice.
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