Sieradenworkshops, handgemaakte sieraden, kralen en
benodigdheden
Voorwaarden Cadeaubon
Waar is de Beadcoin te koop?
 In Kreatreesshop zie cadeaubon

Waar kan je de Beadcoin besteden?
 Online zie www.kreatrees.nl
 Offline: op locaties alwaar Kreatrees aanwezig is om haar assortiment te
verkopen, raadpleeg hiervoor bovenstaande website.

Hoe kan je de Beadcoin online bestellen?
1. Je bepaalt zelf het door jou uit te geven bedrag aan de beadcoin. Dit doe
je door de beadcoin te selecteren, waarop het gewenste bedrag is
aangegeven. Kies daarna in de keuzelijst de door jou gewenste aantallen.
2. Vervolgens volg je alle te doorlopen stappen op, om het bestelproces af te
ronden.
3. Zodra de betaling is voldaan wordt de Beadcoin als PDF bestand, met
begeleidend schrijven, per e-mail verzonden. Waarop een activeringscode
is vermeld; een unieke code waarmee je de Beadcoin online kunt
activeren. Deze unieke code geldt ook als betaalbewijs. Waardoor je de
Beadcoin offline kunt inleveren, bij verkooppunten alwaar Kreatrees
aanwezig is.
4. Beadcoins kun je aan alle producten, behorende tot zowel het hele
assortiment van Kreatreesshop als de sieradenworkshops, besteden. Dit
geldt niet voor verzendkosten en artikelen in de sale.
5. De beadcoin is 1 jaar geldig en is slechts eenmalig te gebruiken. De
geldigheidsduur gaat in op de dag dat de klant de beadcoin koopt
zie afgiftedatum. En vervalt op de dag zoals aangegeven bij de
vervaldatum.
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Welke procedure moet je opvolgen als je de Beadcoin offline wilt besteden?
1. Beadcoins dien je online te bestellen, zie online bestelprocedure Beadcoin.
Zodra de betaling is voldaan ontvang je een PDF bestand van de Beadcoin,
met begeleidend schrijven, per e-mail. Hierop is een activeringscode
vermeld zie punt 3 onder “Hoe kan je de beadcoin online bestellen”.
Tevens is de Beadcoin, waarop een activeringscode is aangegeven,
een betaalbewijs. Hierdoor kan je de Beadcoin op locatie inleveren; bij
verkooppunten zoals aangegeven onder de kop ”Waar kan je de Beadcoin
besteden?”.
2. Beadcoins kun je aan alle producten besteden; zowel online als offline zie
punt 4 onder “Hoe kan je de Beadcoin online bestellen”. Dit geldt niet
voor verzendkosten en artikelen in de sale. Zie punt 4 onder” Hoe
kan je de Beadcoin online bestellen”.
3. De beadcoin is 1 jaar geldig. De geldigheidsduur gaat in op de dag
dat de klant de Beadcoin koopt zie afgiftedatum. En vervalt op de
dag zoals aangegeven bij de vervaldatum. En is slechts eenmalig te
gebruiken.
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