
Haaitsma  Klantenkaart (spaarpunten) 
 

Gratis sparen voor Shoptegoed of aantrekkelijke kortingen! 
Komt u regelmatig in onze winkel? Dat willen wij graag belonen!  
Vraag nu gratis de Haaitsma klantenkaart aan in onze winkel! U kunt dan bij iedere aankoop 
in onze winkel sparen voor gratis shoptegoed. 

Hoe werkt het? 
Vraag bij de kassa voor uw persoonlijke klantenkaart en start direct met sparen!  
Bij iedere aankoop in onze fysieke winkel krijgt u voor iedere besteedde euro, 1 gratis 
spaarpunt. U kunt daarmee sparen voor shoptegoed die u kunt verzilveren op uw aankopen 
in onze winkel. Op vaste momenten in het jaar zullen wij u per e-mail(indien gewenst) 
informeren over uw opgebouwde shoptegoed.  
Dit tegoed wordt op vaste momenten in het jaar uitgekeerd en zal een beperkte geldigheid 
hebben(minimaal 3 maanden). Ook kunt u ervoor kiezen om in de loop van het jaar uw 
spaarpunten in te zetten op geselecteerde aanbiedingen in onze winkel. Dit aanbod zal door 
het jaar variëren. U kunt in de winkel altijd vragen naar uw opgebouwde punten saldo.   
Bij 400 spaarpunten heeft u een shoptegoed opgebouwd van 10,- 

 

Kan ik ook punten sparen als ik op webshop koop? 
Met onze webshop proberen wij u een completere service te bieden.  
Het gemak van online, in combinatie met de service van onze winkel.  
Ook proberen wij de verzendkosten voor u zo laag mogelijk te houden, maar het 
versturen/bezorgen van de artikelen thuis is ook voor ons zeker niet gratis.  
Toch willen we de klanten die ervoor kiezen de bestelling in de winkel af te halen belonen 
voor hun komst naar onze winkel.  
à Indien u uw webbestelling komt afhalen, kunnen wij n.a.v. het  web aankoopbedrag 
spaarpunten bij uw klantenkaart opwaarderen. Op die manier spaart u ook via onze 
webwinkel voor gratis shoptegoed, u bent immers in onze winkel geweest en dat moet 
beloond! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Voorwaarden  

Op vertoon van uw klantenkaart of een foto op uw telefoon van uw unieke barcode, 
ontvangt op bijna al uw aankopen in de winkel spaarpunten. Er wordt gekeken naar het 
bedrag wat u afrekent en op basis daarvan schrijft het systeem automatisch uw saldo bij. U 
ontvangt punten op alle artikelen die binnen ons assortiment vallen, ook als deze eventueel 
in de actie zijn, ontvangt ontvangt per besteedde euro, 1 spaarpunt. 
Indien u artikelen retourneert waarbij u spaarpunten heeft ontvangen, dan zullen wij dit 
weer in mindering brengen van uw spaarsaldo. 

De hoogte van uw puntensaldo zal uiteindelijk bepalen hoeveel shoptegoed u uitgekeerd 
krijgt. Indien gedurende 1 jaar geen transacties worden geregistreerd op de barcode van de 
pas, vervalt het spaartegoed. Het gespaarde tegoed kan niet in contanten worden 
uitgekeerd. Tijdens een eventuele collectieve kortingskoopavond of -dag, waarbij op totale 
collecties meer dan 10% korting verleend wordt kunt u uw spaarpunten niet verzilveren.  

Er zijn een aantal uitzonderingen wanneer u geen punten spaart; dit geldt voor Multimedia 
Hardware(spelcomputers), Cadeaubonnen, Giftcards & postzegels. 
Tijdens speciale koopavonden of actiedagen waarbij u over de hele collectie een percentage 
van boven de 10% korting ontvangt spaart u ook geen tegoed. Eventuele wijzigingen zijn 
voorbehouden, de shopwaarde van de spaarpunten kan in de toekomst wijzigen.  

 

Privacy  
Wij zullen uw contactgegevens niet verstrekken aan derden en uitsluitend gebruiken om u te 
kunnen informeren. Heeft u meer vragen over hoe wij met uw gegevens omgaan, lees dan 
onze privacy statement, te vinden op onze site of stel u vraag via het contactformulier. 

 


