
 
 

Financieel Adviesbureau Kanzz 
Herselsestraat 16 | 5708 XK Helmond | 06 – 50 52 47 02 | hans@kanzz.nl 

www.kanzz.nl | KvK 71841555 | BTW NL141344866B01 
 
 
 

 

Voorwaarden Kanzz kaart 

Kanzz kaart 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere korting bon, waaronder tevens 
begrepen iedere voordeel bon, -sticker, waard cheque(s) en dergelijke, verder te noemen 
“Kanzz kaart” die wordt uitgegeven door Financieel Adviesbureau Kanzz.  

Geldigheid 

Voor alle Kanzz kaarten geldt: 

 de klant dient voorafgaand aan het eerste gesprek de Kanzz kaart te overhandigen, en 
indien van toepassing, aan te geven bij welk adviestraject hij deze korting wenst te 
gebruiken; 

 de korting die met de kanzz kaart wordt verkregen, wordt in mindering gebracht op het 
factuurbedrag, op het moment van volledige betaling. Over een (deel) advies ontvangt de 
klant geen voordeel; het voordeel wordt integraal toegekend bij de volledige afrekening 
van het betreffende adviestraject; 

 Bij adviestrajecten waar een uurtarief is afgesproken geldt de korting bij facturatie vanaf 
tenminste 10 uur; 

 Kanzz kaarten zijn geldig tot 31-12-2018; 
 Per adviestraject / persoon of adres  is slechts 1 kanzz kaart in te wisselen; 
 de kanzz kaart kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding, 

andere kortingsbonnen of andere kortingsacties; 
 de kanzz kaart kan niet worden ingewisseld voor contant geld;  
 iedere verandering maakt de kanzz kaart ongeldig; 
 dupliceren van de kanzz kaart is verboden; 
 alleen originele kanzz kaarten zijn geldig; 
 de klant kan aan het niet kunnen gebruiken van de kanzz kaart nimmer rechten ontlenen 

en de klant kan een kanzz kaart nimmer achteraf of met terugwerkende kracht 
gebruiken. 
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Misbruik en fraude 

Bij vermoeden van misbruik van of frauduleus handelen met de Kanzz kaart  is Financieel 
Adviesbureau Kanzz gerechtigd de Kanzz kaart(en) ongeldig te verklaren en het eventueel 
verkregen korting te verrekenen met respectievelijk terug te vorderen van de klant. 

Slotbepaling 

Financieel Adviesbureau Kanzz behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene 
voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn in de KARWEI-
bouwmarkten beschikbaar en staan op de site vermeld. Door gebruik te maken van de 
KARWEI-coupon(s) geeft de klant te kennen in te stemmen met deze algemene 
voorwaarden. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet 
afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene 
voorwaarden onverminderd van kracht. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands 
recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden 
zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. 

Alle rechten voorbehouden  

September 2018 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


