
Liv'n Nature Cadeaubonvoorwaarden

1. De cadeaubon is inwisselbaar voor de workshop die daarop vermeld staat en heeft 
een waarde zoals op de cadeaubon vermeld.

2. De cadeaubon is 5 jaar geldig vanaf de datum van aankoop. De uitgiftedatum en 
vervaldatum zijn vermeld op de voorzijde van de cadeaubon.

3. In het geval de prijs van de op de cadeaubon vermelde workshop ondertussen 
hoger is dan de waarde van de cadeaubon, kan de cadeaubon alsnog zonder 
bijbetaling worden ingezet. 

4. De cadeaubon is ook inwisselbaar voor andere workshops van Liv’n Nature, 
waarvan de dan geldige prijs gelijk aan of lager is dan de waarde vermeld op de 
cadeaubon. Het verschil tussen de waarde van de cadeaubon en de op dat moment
geldige prijs van de workshop kan in dat geval niet worden teruggevraagd. Als de 
prijs van deze andere workshops ondertussen hoger is, zal het verschil moeten 
worden bijbetaald bij inwisselen van de cadeaubon. Voor het workshop overzicht en
de huidige prijzen, zie de Workshop pagina's op www.livnnature.nl.

5. De workshop kan gevolgd worden wanneer die door Liv’n Nature aangeboden 
wordt (zie de Agenda op www.livnnature.nl). Elke workshop wordt minimaal één 
keer per kalenderjaar gegeven. Mocht dat binnen een kalenderjaar onverhoopt toch
niet het geval zijn, dan kan door de eigenaar van deze cadeaubon in overleg met 
Liv’n Nature zelf een datum gekozen worden voor die workshop.

6. Vanaf 4 aanmeldingen voor dezelfde workshop (bijvoorbeeld door 4 bezitters van 
een cadeaubon) kan altijd zelf een workshop aangevraagd worden voor een ander 
moment, dat in overleg met Liv’n Nature gekozen zal worden. Hiervoor gelden de 
voorwaarden voor een Workshop op Maat, zie de Algemene Voorwaarden op 
www.livnnature.nl.

7. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
8. Mocht Liv’n Nature om welke reden dan ook stoppen met haar activiteiten, dan 

wordt de aankoopwaarde van de cadeaubon gerestitueerd aan diegene die de 
cadeaubon heeft gekocht, tenzij de cadeaubon ondertussen ongeldig is.

9. De papieren versie van de cadeaubon is symbolisch bedoeld: de volledige namen 
van de eigenaars van de cadeaubonnen zijn bij Liv’n Nature geregistreerd bij 
aankoop. In geval van verlies heeft de eigenaar van de bon dus nog steeds recht op
de workshop indien hij/zij de cadeaubon nog niet had ingewisseld. (Tevens 
betekent dit dat het geen zin heeft om te frauderen met de papieren versie van de 
cadeaubon.)

10.Naast deze voorwaarden gelden de Algemene Voorwaarden op 
www.livnnature.nl/algemene_voorwaarden.pdf.


