Ja, als VWB lid wil ik een Makro-kaart!
Uw gegevens
<Naam>
<straat> <nummer>

Aanvraagformulier

<postcode> <plaats>
(Zijn uw gegevens niet correct? Pas ze hier aan.)

Tel.: 1222222223 Fax: 1222222223
Nederlands
français
Taalkeuze:

Kaartgegevens
Een Makro-kaart kan gebruikt worden door 2 titelhouders. Gelieve hieronder de gegevens van
de 2 personen door te geven. Wij maken dan 2 kaarten voor u klaar.
Titelhouder 1
1222222222222222222222222222222222222222223

Naam:

12222222222222222222222222222222222222223

Voornaam:
Geslacht:

M

V

Titelhouder 2
1222222222222222222222222222222222222222223

Naam:
Voornaam:

122222222222222222222222222222222222222223

Geslacht:

M

V

De ondertekenaar verklaart dat bovengenoemde (adres)gegevens correct zijn en dat hij/zij kennis genomen heeft van de
Makro-verkoopsvoorwaarden (zie achterzijde).
Handtekening

Datum

Acties en promoties
Ik wil op de hoogte gehouden worden van acties en promoties door de volgende Makro-vestiging:
(aankruisen wat past)

Deurne

Eke

Machelen

Sint-Pieters-Leeuw

Alleur

Lodelinsart

Gelieve mij ook via e-mail op de hoogte te houden van acties en promoties.
Mijn e-mailadres: 122222222222222222222222222222222222222
De ondertekenaar verklaart kennis te hebben genomen van de 'Gegevensbescherming Makro' (zie achterzijde) en verklaart
zich hierbij akkoord met het verzamelen, gebruiken en/of verwerken van zijn/haar persoonlijke gegevens door Makro zoals
daarin beschreven. De ondertekenaar wenst niet te ontvangen:
Handtekening

Makro-folder

andere

Datum

OPGELET: indien u dit niet ondertekent, kunnen wij u geen Makro-folder sturen.

Fax dit antwoordformulier naar 02 428 36 18. Of stuur het met de bijgevoegde enveloppe terug
naar Makro, Postbus 132, 1081 Koekelberg. Wij sturen uw kaart(en) weldra op. Toevallig in de buurt?
Geef het antwoordformulier af aan de klantenreceptie. Wij maken uw kaart(en) onmiddellijk aan.
Voorbehouden voor de klantenreceptie:

LR

Heeft zich aangemeld aan de klantenreceptie Klantnr: 13 1222223

ALGEMENE
VERKOOPSVOORWAARDEN

Gegevensbescherming
MAKRO

De volgende algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing
op de kaarthouders en/of kaartgebruikers van de Makro koperskaart
(hierna ook 'klant' genoemd).

Verzameling, gebruik en/of verwerking:
De gegevens uit het klantenformulier of uit andere formulieren
(‘persoonlijke gegevens’) zullen door MAKRO verzameld, verwerkt
en/of gebruikt worden met het oog op de uitvoering en naleving van het klantencontract dat u met MAKRO gesloten hebt,
voor algemene servicedoeleinden op lange termijn, voor een
persoonlijke klantenservice, evenals voor verkoopspromotiedoel
einden, direct marketing en markt- en opinieonderzoeksactiviteiten
(via post en elektronische communicatie).

1. Elke kaarthouder van de Makro koperskaart, heeft na vertoon van zijn
koperskaart toegang tot de Makro winkels.
2. De koperskaart is strikt persoonlijk. Indien deze koperskaart misbruikt
wordt, is de kaarthouder verantwoordelijk.
3. De kaarthouder is aansprakelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt
van de koperskaart door de inkoopgemachtigden, zolang de intrekking van de koperskaart niet schriftelijk werd aangevraagd door de
kaarthouder.
4. Makro kan de koperskaart te allen tijde intrekken of blokkeren.
5. De kaarthouder verbindt zich ertoe alle eventuele wijzigingen met
betrekking tot de gegeven inlichtingen (adres, activiteiten...) onmiddellijk aan Makro mee te delen.
Makro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die
voortvloeit uit het niet doorgeven van wijzigingen of voor het geven
van verkeerde inlichtingen.
De koperskaart blijft eigendom van Makro. Makro dient schriftelijk op
de hoogte te worden gebracht van het verliezen van de koperskaart.
6. Indien een klant een originele verpakking van een artikel opent of
beschadigt, kan deze klant ertoe verplicht worden het betrokken artikel te kopen.
7. Alle aankopen zijn contant betaalbaar, behoudens bijzondere voorwaarden een afwijkende betalingstermijn voorzien.
Makro accepteert ook betalingen via Bancontact, Mister Cash en de
Makro-betaalkaart (M-card).
8. Voor omruiling of herstelling van aangekochte goederen dient de klant
zich tot de klantendienst te wenden. Een artikel kan omgeruild worden
binnen 10 dagen na aankoop, voor zover dit toegestaan en hygiënisch
en/of technisch verantwoord is. Het artikel wordt omgeruild als het in
nieuwe, onberispelijke staat wordt teruggebracht in de originele verpakking en met de originele aankoopfactuur.
De factuur geldt als enig garantiedocument voor de bij Makro aangekochte producten. Bij herstellingen onder waarborg dient de klant de
originele aankoopfactuur voor te leggen.
9. Het rijden en parkeren op de Makro terreinen gebeurt op eigen
risico.
10. Het is verboden om dieren, (boodschap)tassen, fototoestellen of dergelijke in de winkel mee te nemen.
11. De BTW is voor rekening van de koper.
12. Indien één van deze algemene verkoopsvoorwaarden om welke reden
dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen
van kracht blijven.
13. De algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het
Belgische recht. Ingeval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
14. De kaarthouder gaat ermee akkoord dat alle persoonsgegevens die
Makro heeft ontvangen in verband met de uitreiking van de koperskaart en de informatie die Makro heeft verkregen door de aankopen
van de kaarthouder mogen verwerkt worden door Makro in het kader
van klantenbeheer en direct marketing. De verwerking gebeurt in
overeenstemming met de wet op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van 8 december 1992. Meer informatie hierover kan de
klant ontvangen bij de klantendienst.
GARANTIE
Makro biedt alle wettelijke waarborgen zoals voorzien in het Burgerlijk
Wetboek en de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming bij verkoop van consumptiegoederen.
De factuur geldt als bewijs van aankoopdatum. Om aanspraak te
maken op de garantie, dient contact te worden opgenomen met de
klantendienst.

Vrijgave voor technische verwerking:
Aangezien MAKRO deel uitmaakt van de METRO groep, een grote
groep van ondernemingen die wereldwijd actief is, kunnen uw
persoonlijke gegevens naar één van de internationale datacentra
van de METRO groep doorgestuurd worden of van een dergelijk
centrum terug ontvangen worden (beheerd door de METRO Group
Information Technology GmbH (MGI), ‘datacentra’). Daarnaast kunnen deze gegevens in de datacentra zelf verwerkt worden met het
oog op de verwezenlijking van de doelstellingen vermeld in Lid 1.
MAKRO en de datacentra werken overeenkomstig de Europese
wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens om
zodoende overal een gelijkaardig en adequaat niveau van gegevensbescherming te kunnen garanderen, zelfs wanneer uw gegevens
naar landen verstuurd zouden worden met een ander niveau van
gegevensbescherming.
Overdracht aan derde partijen:
Uw persoonlijke gegevens zullen niet doorgegeven worden aan
derde partijen, tenzij deze derde partijen contractueel verbonden
zijn met Makro of in opdracht van Makro handelen. Hun toegang is
contractueel beperkt tot de gegevens die ze nodig hebben voor de
uitvoering van hun opdracht.
Toegang tot en beveiliging van persoonlijke gegevens:
Alleen de personeelsleden die bevoegd zijn voor de verwezenlijking
van de doelstellingen vermeld in Lid 1 en voor IT-beveiligings- en
-onderhoudswerken zullen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens. MAKRO treft bovendien uitgebreide technische en organisationele maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw
persoonlijke gegevens te beschermen en herziet en verbetert deze
maatregelen regelmatig voor zover nodig om aan de veranderde
wettelijke bepalingen terzake te kunnen voldoen en/of om nieuwe
verbeteringen op technologisch vlak te kunnen aanbrengen.
Juistheid & verbetering van persoonlijke gegevens:
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, deze te
controleren en te vragen om uw persoonlijke gegevens te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren, zoals meer in detail
bepaald werd in de Belgische wet van 8 december 1992 op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van privé-gegevens.
Intrekking van uw toestemming:
U kunt uw toestemming op elk moment opnieuw intrekken.
MAKRO contactinformatie:
Indien u verder nog vragen hebt en/of (i) uw persoonlijke gegevens
wilt inzien of deze wilt controleren, (ii) een verzoek met betrekking
tot uw persoonlijke gegevens wilt indienen of (iii) uw hierbij gegeven
toestemming wilt intrekken, gelieve dan contact op te nemen met de
klantendienst van de vestiging die uw klantenkaart verstrekt heeft.
Wijzigingen aangebracht aan het toestemmingsformulier:
Indien MAKRO van plan is om wijzigingen aan dit toestemmingsformulier aan te brengen, zal MAKRO u hiervan vooraf op de hoogte
brengen. Indien u binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van
een dergelijke kennisgeving geen bezwaar hebt aangetekend, zal
de wijziging geacht worden aanvaard te zijn. MAKRO zal u aan het
begin van deze termijn, d.w.z. op het ogenblik van de kennisgeving
van de wijziging, herinneren aan het belang van uw reactie.

