Algemene Gebruiksvoorwaarden voor de klanten van EXKi – Green Card

1. Algemeen
De onderstaande algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle personen die
in het bezit zijn van een Green Card, de kaart die wordt uitgereikt in het kader van het gelijknamige
Beloningsprogramma, en waarnaar verwezen wordt als “Houder” en “Beloningsprogramma”. Deze
voorwaarden regelen uitsluitend de contractuele relatie tussen de houder en EXKi NV (hierna genoemd
“de Organisatie”, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt op de Elsenesteenweg 12 te 1050
Brussel en alle EXKi-restaurants in België, Frankrijk, Nederland, Italië en Luxemburg die deelnemen aan
het Beloningsprogramma Green Card.
De kaarten en erop toepasbare voorwaarden gelden van 1 september 2016 tot 31 december 2019 en
vervangen integraal alle andere voorwaarden en bepalingen die betrekking hebben op het
Beloningsprogramma.
EXKi behoudt zich het recht voor om, op elk moment en eenzijdig, de Voorwaarden te wijzigen zonder
hiervoor elke individuele Houder afzonderlijk te verwittigen en zonder dat deze aanpassingen
aanleiding zouden kunnen geven tot enige compensatie of vergoeding voor de Houder. Alle wijzigingen
in de Voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website van EXKi (www.EXKi.com). De Houder
verbindt zich ertoe de Voorwaarden op de website regelmatig te raadplegen. Indien de Houder gebruik
maakt van het Beloningsprogramma nadat er een wijziging van de Voorwaarden werd doorgevoerd op
de website, geldt dit als aanvaarding door de Houder van de gewijzigde Voorwaarden.
2. Lidmaatschap
Het Beloningsprogramma wordt gratis verstrekt op vraag van elk fysiek persoon dat hierom vraagt in
een deelnemend EXKi restaurant, en dit zonder enige aankoopverplichting. De deelnemende
restaurants zijn de EXKi-restaurants in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland (met uitzondering
van de luchthavens, uitgezonderd EXKi Zaventem Vertrekhal).
Het lidmaatschap staat niet open voor rechtspersonen noch voor de uitbaters, zelfstandigen of
personeelsleden van EXKi NV, in welke hoedanigheid dan ook.
3. Voordelen en gebruik van het Beloningsprogramma
Het Beloningsprogramma is geen betaalmiddel.
Op vertoon van de Green Card bij een aankoop aan de kassa van een deelnemend EXKi- restaurant
heeft de Houder recht op een stempel, genoemd “Wortelstempel”, wanneer hij als bewust
milieuvriendelijk burger een zgn,. “eco-inspanning” levert.
Eco-inspanningen die recht geven op een wortelstempel:
- De Houder van het Beloningsprogramma hergebruikt een eigen tas voor zijn aankopen. Aan de
kassa vraagt hij/zij geen EXKi-tas.
- De Houder van het Beloningsprogramma maakt gebruik van zijn/haar eigen bestek.
- De Houder van het Beloningsprogramma maakt gebruik van een eigen beker voor de consumptie
van zijn/haar koffie of thee (geldig zowel bij “Eat in” voor een consumptie in het restaurant zelf, als
bij "Take Away " voor een mee te nemen consumptie).

Iedere eco-inspanning uit bovenstaande lijst geeft recht op een Wortelstempel. Meerdere
Wortelstempels geven recht op een geschenk vanwege EXKi, genoemd “een Beloning”.
Werking van de Beloningen:
- Wanneer de Houder over 6 Wortelstempels beschikt op zijn/haar Beloningsprogramma kan hij/zij
aanspraak maken op een Bio lungo of espresso koffie, of een Bio thee of kruidenthee.
- Wanneer de Houder over 30 Wortelstempels beschikt op zijn/haar Beloningsprogramma kan
hij/zij aanspraak maken op een geschenk van zijn of haar keuze (de lijst van geschenken is
beschikbaar op de website, www.EXKi.com).
Deze geschenken zijn: 1 Bio vieruurtje, 1 soep, 1 broodje, 1 continentaal ontbijt, 1 bio katoenen
tas, 1 porseleinen mok.
De Beloningen worden overhandigd in de EXKi restaurants op vertoon van de correct ingevulde Green
Card en dit binnen de voorhanden zijnde voorraad.
Houders die nog gebruik maken van een oudere versie van het Beloningsprogramma hebben het recht
om deze kaart met de nodige Wortelstempels verder te laten afstempelen.
Om een Beloning naar keuze te bekomen dienen de Houders van de oude versie van het
Beloningsprogramma zich met de correct en volledig afgestempelde Green Card aan de kassa aan te
bieden.
4. Einde van het Green Card Beloningsprogramma
EXKi behoudt zich het recht voor om het Beloningsprogramma op elk moment te annuleren of te
vervangen door een ander programma en/of de lidmaatschappen aan het programma met
onmiddellijke ingang te beëindigen.

