Algemene voorwaarden voor instellingen die sparen met de Hofpas (versie 1.1 per 4 september 2017)
1.0 Begripsbepaling
1.1 Spaarsysteem
Het spaarsysteem is gebaseerd op een persoonlijke Hofpas, waarop door deelnemende bedrijven gratis spaarpunten
worden geplaatst aan de hand van bij het bedrijf gedane aankopen. Van elke gespaarde euro, gaat standaard € 0,25 naar
een door de pashouder aangegeven favoriete instelling. Instellingen die hiervan gebruik willen maken, dienen te voldoen
aan de hieronder gestelde criteria en hebben zich aangemeld bij de Stichting Hofpas Hof van Twente.
1.2 Deelnemers
Iedere consument vanaf 16 jaar met een adres in Nederland kan als pashouder deelnemen aan het spaarsysteem.
Registratie vindt plaats op www.hofpas.nl, of door het invullen van een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de
deelnemende bedrijven.
1.3 Instellingen
Een vereniging of stichting, gevestigd in de Hof van Twente, met een inschrijving in de Kamer van Koophandel. De instelling
is plaatselijk werkzaam ten algemene nut op het gebied van jeugd en jongeren, kunst, cultuur of sport. De instelling is niet
een politieke – of religieuze instelling of een onderdeel daarvan. Instellingen die aan deze criteria voldoen kunnen een
aanvraag indienen via het contactformulier om in aanmerking te komen als spaardoel voor inwoners.
2.0 Voorwaarden voor aanvragen door instellingen
Niet ingegaan wordt op aanvragen van instellingen: Van individuen of voor (een) individuele perso(o)n(en); met een
individueel belang; van een politieke of religieuze instelling of een onderdeel daarvan; met een politieke of religieuze
doelstelling; gericht op actie voor of tegen of met betrekking tot een bepaalde doelstelling; gericht op bezwaar, beroep of
met betrekking tot een overheidsbeslissing; gericht op het inbrengen van zienswijzen in verband met een van
overheidswege te nemen beslissing; buiten de Hof van Twente; voor een doel dat niet open staat voor iedereen maar
onderscheid maakt naar ras, godsdienst, sekse of seksuele geaardheid; betrekking hebbend op een commercieel doel. Als
op een aanvraag een of meer van deze punten van toepassing is, wordt die aanvraag afgewezen, dit ter beoordeling van de
Stichting Hofpas Hof van Twente.
Voorwaarden om voor een bijdrage in aanmerking te komen: De aanvrager valt binnen de termen van instelling (zie 1.3).
De onafhankelijkheid van de Stichting Hofpas Hof van Twente mag niet in het geding komen, noch mag er sprake zijn van
belangenverstrengeling. De instelling die de aanvraag heeft ingediend dient betrouwbaar te zijn.
3.0 Aanmelding instelling
Na goedkeuring door de Stichting, kan de instelling ingeschreven worden. Hiertoe dient de instelling de benodigde
documentatie aan te leveren, zoals beschreven op de website: www.hofpas.nl. Na volledige ontvangst van de gegevens, en
de betaling wordt de vereniging vermeld op de website en ontvangt de penningmeester van de vereniging een persoonlijk
geregistreerde pas en account. De penningmeester van de instelling is verantwoordelijk voor het beheer van het account en
het saldo. De stichting Hofpas Hof van Twente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fraude binnen de instelling.
4.0 Kosten deelname
De kosten voor deelname als instelling bedragen eenmalig € 20,- excl BTW, dit zijn de kosten voor de administratieve
afhandeling.
5.0 Uitgifte spaarpunten
Van elke door de pashouder gespaarde euro gaat standaard € 0,25 in de vorm van spaarpunten op de Hofpas van een
favoriete vereniging of club van de pashouder, die zich aangemeld heeft bij de stichting Hofpas Hof van Twente en voldoet
aan de geldende criteria.
Indien geconstateerd wordt dat er fouten of vergissingen zijn gemaakt bij het bij- of afboeken van de spaarpunten op de
Hofpas, kan door de stichting tot correctie worden overgegaan en bent u verplicht ten onrechte ontvangen spaarpunten af
te laten boeken respectievelijk de waarde van de reeds verzilverde onterecht ontvangen spaarpunten terug te betalen
6.0 Verzilvering spaarpunten
De spaarpunten kunnen alleen worden verzilverd bij de deelnemende bedrijven. Bij verzilvering geldt: 1 spaarpunt = 1
eurocent. De betreffende spaarpunten worden dan door het deelnemende bedrijf van het gespaarde saldo afgeboekt.
Verzilvering van spaarpunten is alleen mogelijk als de Hofpas op naam is geregistreerd. Spaarpunten kunnen nimmer tegen
contant geld worden ingewisseld.

De instelling die is ingeschreven op de website www.hofpas.nl kan met haar eigen account de gespaarde punten online
inzien. De Stichting Hofpas Hof van Twente is niet verantwoordelijk voor de omvang van het op te bouwen spaarsaldo. Hoe
actiever de instelling is richting haar leden of ambassadeurs, hoe meer te verzilveren punten zullen binnenkomen bij de
instelling.
7.0 Beëindiging deelname
Deelnemende instellingen zijn te allen tijde gerechtigd de deelname aan het spaarsysteem te beëindigen. De spaarpunten
die op dat moment op de pas staan kunnen worden verzilverd conform het voorgaande artikel. Als er op een Hofpas in de
periode van 24 maanden geen transacties hebben plaatsgevonden, wordt deze spaarpas onbruikbaar en vervalt het
gespaarde saldo.
In geval van frauderen met de Hofpas, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, of enig handelen dat in strijd
is met deze consumentenvoorwaarden, of indien u op enige andere wijze zodanig handelt dat de stichting Hofpas Hof van
Twente of een van de deelnemende bedrijven schade lijden, is de stichting Hofpas Hof van Twente gerechtigd onder
behoud van alle overige rechten, met onmiddellijke ingang de deelname van de betreffende instelling te beëindigen, het
spaarsaldo te laten vervallen, en/of te verrekenen met de eventueel door toedoen van de betreffende instelling geleden
schade.
8.0 Wijzigingen of beëindiging Hofpas
De Stichting Hofpas Hof van Twente kan te allen tijde het spaarsysteem beëindigen. Deelnemende instellingen zullen
hierover vroegtijdig worden ingelicht. De gespaarde punten kunnen in een nader te bepalen periode worden verzilverd
conform artikel 6, na welke periode het spaarsaldo vervalt.
9.0 Diefstal of verlies
In geval van verlies of diefstal van de Hofpas, dient dit onmiddellijk te worden gemeld door een mail te sturen naar
info@hofpas.nl. De pas wordt dan geblokkeerd. Na identiteitsverificatie kunnen de gespaarde punten op een nieuwe
Hofpas worden bijgeschreven. Gevonden passen kunnen worden afgegeven bij deelnemende bedrijven. De Stichting Hofpas
Hof van Twente kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal en de hierdoor opgelopen schade.
10.0 Correspondentie
Correspondentie die verband houdt met het spaarsysteem, evenals wijzigingen van u gegevens, kunnen worden gestuurd
naar ons emailadres: info@hofpas.nl
11.0 Geschillen
Geschillen over het spaarsysteem kunnen door de deelnemer schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur van de
Stichting, waarna de stichting na hoor en wederhoor te hebben toegepast en conform wettelijke besluitvormingsregels een
voor spaarders, bedrijven en de Stichting bindende beslissing neemt. Geschillen die uiteindelijk voorgelegd worden aan de
rechter, zullen worden gedeponeerd bij de rechtbank in Almelo.

