
Algemene Voorwaarden gebruik Ni Hao Gastenkaart 

A. Aanvraag van een Ni Hao Gastenkaart 

1. Bij het aanvragen van de Ni Hao Gastenkaart wordt u verzocht persoonlijke gegevens in te vullen. De 
gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van 
aanbiedingen, puntenoverzicht en voor het eventueel blokkeren cq overzetten van punten bij verlies of 
diefstal. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt. 

2. Voor de Ni Hao Gastenkaart vragen wij eenmalig €5,00. Dit bedrag krijgt u terug in vorm van punten 
op uw Gastenkaart. 

3. De Gastenkaart blijft te allen tijde eigendom van NI HAO. De Ni Hao Gastenkaart is strikt persoonlijk. 
4. Door het gebruik van deze kaart gaat u akkoord met onze voorwaarden. 

B. Sparen met de Ni Hao Gastenkaart 

1. Bij elke besteding van €1,00 krijgt u 1 punt op uw Gastenkaart bijgeschreven. 
2. U krijgt alleen punten bij onze meeneemservice, lunch en ons diner. 
3. Er worden geen punten verstrekt op catering, bezorging, vergaderingen, zaalhuur en externe  

arrangementen (uitjes) welke we met onze partners aanbieden. 
4. Per dag kunt u maximaal 500 punten sparen.  
5. Bij deelbetalingen krijgt u alleen punten voor het deel dat u betaalt. Sparen in groepsverband is niet 

mogelijk. 
6. Punten worden alleen verstrekt op contante- en pin/creditcard betalingen. Betalingen op rekening 

komen niet in aanmerking voor punten. 
7. De punten worden berekend aan de hand van het netto betaalde bedrag. Bij betaling met cadeau- of 

waardebonnen worden geen punten berekend.  
8. Er kunnen alleen punten worden bijgeschreven als u de pas bij u hebt.  
9. U kunt zowel sparen voor korting op een diner als voor cadeaus.  

C. Verzilveren van Spaarpunten 

1. Voor korting op een diner kunt u per 100 punten (=€5,00) verzilveren en u kunt maximaal 50% van het 
aankoopbedrag verzilveren met spaarpunten.  

2. U kunt er ook voor kiezen om de punten te verzilveren voor gratis Chinese artikelen. Voor onze 
cadeaucatalogus verwijzen we u graag naar onze internetsite www.nihaorestaurants.com 

3. Verzilveren van punten is niet mogelijk in combinatie met andere aanbiedingen. 

D. Beschadiging, verlies, diefstal en fraude 

1. Bij vermoeden dat er een foutieve bij- of afschrijving heeft plaatsgevonden, bent u verplicht dit direct te 
melden aan Ni Hao. 

2. In geval van verlies, diefstal of het niet goed functioneren van de Ni Hao Gastenkaart, dient u ons 
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, waarna de Ni Hao Gastenkaart wordt geblokkeerd. 
Voor een nieuwe pas wordt €5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Het saldo van de oude Ni 
Hao Gastenkaart wordt overgeboekt naar de nieuwe Ni Hao Gastenkaart. 

3. Ni Hao aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit onbevoegd gebruik van 
de Ni Hao Gastenkaart. 

E. Beëindiging 

1. Ni Hao heeft het recht om de Ni Hao Gastenkaart te beëindigen dan wel te wijzigen. 
2. Wijziging of beëindiging zal duidelijk via de website van Ni Hao worden aangekondigd. 
3. De Spaarpunten blijven tot 2 maanden na beëindiging geldig. 
4. Punten zijn niet inwisselbaar tegen contant geld.  
5. U bent te allen tijde gerechtigd deelname te beëindigen. Na teruggave van de Ni Hao Gastenkaart wordt 

uitgeschreven en niet meer benaderd. 
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