CORPORATE KAART CAMI – ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel I. Algemeenheden
Huidige algemene voorwaarden bepalen de
toekennings- en gebruiksvoorwaarden van
de CORPORATE kaart, toegekend door de
NV CAMI, met maatschappelijke zetel te
1060 Sint-Gillis, Charleroise Steenweg
215-217, ingeschreven in de KBO onder
het
nr.
0424.607.503,
tel :
+32(0)2.538.01.52,
fax :
+32(0)2.538.62.38, e-mail : info@cami.be,
hierna genaamd « CAMI ».
De
deelnemende
winkels
aan
het
programma van de CORPORATE kaarten
zijn :
-

CAMI
Brussel
(Central
Office),
Charleroise Steenweg 215-217 –
1060 Brussel.
CAMI Stockel, Dumonplein 19-21 –
1150 Brussel.
CAMI Elsene, Hogeschoollaan 36 –
1050 Elsene.
CAMI Luik, Place Saint Lambert 84 –
4000 Luik.

Huidige algemene voorwaarden zijn van
toepassing vanaf 10 september 2015 en
zijn beschikbaar op de website van CAMI:
www.cami.be.
Artikel II. Toekenning van de kaart
Om houder te kunnen zijn van een
CORPORATE kaart, dient men minstens
18 jaar oud te zijn en in België te
verblijven.
De kaart wordt toegekend door CAMI op
basis van een vergoeding van 50 €.
De kaart is persoonlijk, op naam en mag
onder geen beding worden afgestaan of
worden overgedragen aan een derde. Een
kopie van de identiteitskaart van de
natuurlijke persoon zal vereist zijn.
Betreft het een houder, rechtspersoon,
dan moet de naam van de natuurlijke
persoon
die
de
rechtspersoon
vertegenwoordigd verplicht op de kaart
vermeld staan. Enkel deze persoon kan
genieten van de voordelen voorzien door
de kaart en enkel voor rekening van de
rechtspersoon die ze vertegenwoordigt.

Een kopie van de statuten van de
onderneming en van de identiteitskaart
van de natuurlijke persoon zal vereist zijn.
Het personeel en de wederverkoper van
CAMI kunnen geen houder zijn van een
CORPORATE kaart.
Artikel III. Duur
De CORPORATE kaart is geldig gedurende
één jaar, de houder en CAMI kunnen
hieraan
vroegtijdig
verzaken
zoals
uitgelegd in artikel VII van huidige
algemene voorwaarden.
De kaart zal van rechtswege een einde
nemen één jaar na de datum van uitgifte.
Artikel IV. Voordelen
Bij aankoop in een CAMI winkel van een
computer, een tabletcomputer of een
telefoon van het merk Apple en op
voorlegging van de CORPORATE kaart,
genieten de houders van deze tegelijkertijd
van een korting van 7 % op de accessoires
van hun keuze aangeboden in de winkel
op het ogenblik van de verkoop en 5%
enkel op de accessoires van Apple, op
basis van de verkoopprijs in de winkel,
zonder korting en zonder promoties. Deze
korting is enkel mogelijk bij een ter
plaatse betaling.
De accessoires zijn : baffles (audio
luidsprekers),
koptelefoons,
hoezen,
software in de winkel (en niet op het web),
kabels, patronen, balansen, tensiometers,
klavieren, muizen, hard disks, CD, DVD,
wit A4 papier, grafische tabletten (geen
iPad), WACOM, computerschermen niet
Apple.
Deze lijst is limitatief, zelfs indien CAMI
zich het recht voorbehoudt om deze aan te
vullen met artikelen beschikbaar uit de
stock.
Zijn uitgesloten : de artikelen in promotie,
mobiele telefonie, iTunes kaarten, cadeauchèques en dienstverlening.
Een korting wordt toegekend van 10% op
een computer van het merk Apple (met
uitzondering van iPad, iPhone, iPod), deze
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korting is slechts één maal per jaar
gelding.
De kortingen voorzien door de kaart
kunnen geenszins de vorm aannemen van
een aankoopbon of worden uitgesteld. De
kaart is geen betaalmiddel.

wijziging van de naam van de houder,
ofwel per schrijven gericht aan de
maatschappelijke zetel van CAMI, ofwel
door een schriftelijke verklaring aan het
onthaal van de dichtstbijzijnde CAMI
winkel.

van

Ieder verzet tegen het gebruik van de
persoonsgegevens of vraag tot toegang/
rechtzetting van deze laatste zal gebeuren
in overeenstemming met artikelen 32 en
volgende van het koninklijk besluit van 13
februari 2001 ter uitvoering van de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens.
CAMI zal hierop antwoorden binnen de
maand die volgt op de vraag.

De persoonsgegevens verstrekt door de
houders van een CORPORATE kaart
worden verzameld en gebruikt door CAMI
in overeenstemming met de voorschriften
van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming
van
de
persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens.

De contactpersonen en verantwoordelijke
voor het gebruik van de persoonsgegevens
zijn : voor Brussel De Heer Frédéric
Willegems en Mevrouw Tania Halfon, 1060
Sint-Gillis, Charleroise Steenweg 215-217,
(e-mail :
frederic@cami.be,
tania@cami.be). Voor Luik De Heer
Vincent Raskin, 4000 Luik, place Saint
Lambert 84 (e-mail : vincent@cami.be ).

De
kortingen
zijn
overigens
niet
cumuleerbaar met andere kortingen
(school, leraar, student, etc.).
De CORPORATE kaart kent tevens aan
zijn houder andere voordelen toe, zoals
uitnodigingen
voor
promotionele
evenementen georganiseerd door CAMI.
Artikel
V.
Bescherming
persoonsgegevens

Tenzij hij er zich uitdrukkelijk tegen
verzet, aanvaardt de houder van een
CORPORATE
kaart
dat
CAMI
de
persoonsgegevens gebruikt welke in haar
bezit zijn voor professionele doeleinden,
zijnde voor het beheer van het cliënteel, de
communicatie van informatie over de
activiteiten van CAMI en het verzenden
van
promotionele
aanbiedingen
en
uitnodigingen voor evenementen welke ze
organiseert. Voor deze doelen, kan de
houder
per
post
en
/
of
mail
gecontacteerd worden.
CAMI verbindt er zich toe om de
persoonsgegevens van de houder niet te
delen met derden.
De houder van een CORPORATE kaart
waarborgt de juistheid van zijn verstrekte
informatie aan CAMI en zal als enige
verantwoordelijkheid zijn in geval van
onjuistheid.
De houder kan zijn persoonsgegevens op
ieder moment nagaan bij CAMI en de
rechtzetting ervan vragen indien ze onjuist
zijn. CAMI zal overigens ingelicht moeten
worden van iedere adreswijziging of

Artikel VI. Verlies of diefstal van de
kaart
In
geval
van
verlies,
diefstal
of
beschadiging van de CORPORATE kaart,
verbindt de houder er zich toe CAMI
hiervan in te lichten per schrijven en
zonder verwijl ofwel naar het adres van
haar maatschappelijke zetel of naar deze
van de winkel die de kaart uitgegeven
heeft.
Bij ontvangst van deze brief, zal CAMI de
vorige kaart annuleren en deze vervangen
door een nieuwe.
Bij ontstentenis van melding zonder
verwijl, kan CAMI niet verantwoordelijk
gehouden worden voor enige schade die
hieruit zou voortvloeien.
Artikel VII. Verbreking
Op ieder ogenblik, zonder motivering en
zonder opzeg, kan de houder van een
CORPORATE kaart vragen om deze te
annuleren.
Deze
vraag
zal
per
aangetekend schrijven gesteld moeten,
gedateerd en getekend aan het adres van
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de maatschappelijke zetel van CAMI of per
e-mail. Bij ontvangst van deze brief, zal er
definitief een einde gesteld worden aan de
voordelen van de kaart, die niet meer
gebruikt zal kunnen worden.

wijziging
van
huidige
algemene
voorwaarden
wordt
geacht
te
zijn
aanvaard één maand na zijn publicatie.

CAMI behoudt zich het recht voor om de
kaart
te
annuleren
zonder
enige
motivering te moeten geven. De houder
van de kaart zal hiervan verwittigd worden
per e-mail of per schrijven gericht naar
zijn laatst gekende adres en een
terugbetaling van zijn vergoeding zal
gebeuren pro rata van de resterende
maanden.

Iedere clausule van huidige algemene
voorwaarden die nietig zou zijn heeft niet
de nietigheid van het geheel van de
algemene voorwaarden tot gevolg.

In geval van frauduleus of abusief gebruik
van de kaart, kan CAMI direct de kaart
annuleren. De houder van de kaart zal
hieromtrent per aangetekend schrijven in
kennis gesteld worden op haar laatste
gekende adres of per e-mail.
In het geval van verbreking ofwel door de
houder ofwel door CAMI in geval van
frauduleus of abusief gebruik, zal geen
enkele terugbetaling van de vergoeding
gebeuren pro rata van de resterende
maanden.
Artikel VIII. Aansprakelijkheid
De houder van de CORPORATE kaart is
verantwoordelijk voor ieder tekortkoming
aan huidige algemene voorwaarden en
voor ieder frauduleus of abusief gebruik
van de kaart.
CAMI zal enkel verantwoordelijk zijn voor
haar dwaling, haar zware fout of deze van
haar aangestelden/lasthebbers of, met
uitzondering van het geval van overmacht,
voor iedere niet-nakoming van een
verbintenis bestaande uit een van de
voornaamste
prestaties
van
de
overeenkomst.

Artikel X. Nietigheid

Artikel XI. Bevoegdheid en toepasbaar
recht
Huidige
algemene
voorwaarden
onderworpen aan het Belgisch recht.

zijn

Ieder geschil dat er uit voortvloeit zal
onder de exclusieve bevoegdheid vallen
van de hoven en rechtbanken van het
gerechtelijk
arrondissement
Brussel.
Desalniettemin, indien het consumenten
betreft, zal de bevoegde rechter bepaald
worden op grond van artikel 624, 1°, 2° et
4° van het Gerechtelijk wetboek.
Ik aanvaard het geheel van de huidige
algemene voorwaarden.
Ik aanvaard het gebruik van mijn
persoonsgegevens zoals beschreven in
artikel V.
De houder (naam, voornaam en, indien
het geval, naam van de onderneming
voluit in letters)

Datum en ondertekening voorafgegaan
door
de
vermelding
« gelezen
en
goedgekeurd »

Artikel IX. Wijzigingen
CAMI behoudt zich het recht om huidige
algemene voorwaarden op ieder ogenblik
te
wijzigen.
Iedere
wijziging
zal
gepubliceerd worden op de website van
CAMI en zal van kracht zijn vanaf haar
publicatie.
De houder is gehouden regelmatig de
website van CAMI na te kijken, iedere
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