
 

 

Spelregels Spaarprogramma 

 
1. Het incentiveprogramma wordt aangeboden en verzorgd door Alcredis 

Finance. Een dealerschap bieden wij de mogelijkheid om haar werknemers in 

de functie van verkoper individueel punten te laten verdienen door de 

producten en diensten van Alcredis Finance te verkopen. Deze punten kan 

de verkoper online inwisselen voor waardebonnen, die via de werkgever 

worden uitgekeerd. Verkopers worden door hun dealer(werkgever) aan- of 

afgemeld voor het incentive programma van Alcredis Finance. 

2. Alcredis Finance vindt het belangrijk om de privacy te waarborgen. Alcredis 

Finance verstrekt dan ook geen gegevens van de deelnemers aan derden. 

De gegevens worden gebruikt voor de administratie van de punten, het 

versturen van de artikelen, het versturen van e-mail nieuwsbrieven en de 

dienstverlening van de webwinkel. Tevens worden de gegevens van 

verkopers gebruikt om aan de werkgever te verstrekken. 

 

3. Punten verdient de verkoper met de verkoop van onderstaande producten. 

Vanaf 1 augustus 2019 worden de punten als volgt toegekend.  

Type Productsoort Spaarpunten Labels 

Contract Financial Lease 300 Toyota, Lexus, Suzuki, 

Suzuki Motoren  

Contract Operational 

Lease 

600 Toyota, Lexus, Suzuki, 

Suzuki Motoren  

Contract FlexLease 0 Toyota, Lexus 

Contract Private Lease 150 Toyota, Lexus, Suzuki 

Vanuit wet- en regelgeving (Wft) mogen op basis van de provisieregels géén 

Drivepunten toegekend worden. Bij schadeverzekeringen is uitsluitend de 

uitkering van doorlopende provisie toegestaan. Om deze reden zijn wij 

genoodzaakt om te stoppen met het toekennen van Spaarpunten op de 

Toyota Bedrijfswagenpolis. Deze wijziging is per 1 januari 2017 van kracht. 

De punten zijn uit te geven in de cadeaushop. In de cadeaushop staan 

allerlei vouchers van verschillende waarden. Verdiende punten worden 1 

keer per maand bijgeschreven, binnen 2 weken, in de opvolgende maand. 

Voorbeeld: de punten van december worden in de tweede week van 

januari bijgeschreven. 

 

 



 

Contracten met speciale afspraken zoals actieproducten of contracten met 

extra kortingen zijn uitgesloten van beloning. Extra spaarpunten worden 

gegeven in geval van:  

• Een incentive actie. Verkoop van het aangegeven actieproduct in de 

gestelde periode. De hoogte van de actiebonus kan per product 

verschillen. 

• Een bijzondere beloning door de afdeling Marketing & Communicatie 

van Alcredis Finance. 

 

4. Op de puntenpagina is te zien hoeveel punten de verkoper behaald heeft. 

Op deze pagina staat tevens een overzicht met specificaties. 

5. Prijzen en spaarpunten zijn niet inwisselbaar in contanten en kunnen niet 

worden overgedragen aan andere personen. De punten zijn niet te 

gebruiken voor korting op artikelen, zij kunnen uitsluitend worden ingewisseld 

tegen artikelen volgens de gestelde regels. 

6. Op de cadeaupagina vindt de verkoper een overzicht van de 

waardebonnen waaruit de verkoper kan kiezen. Op deze pagina kan de 

verkoper de waardebonnen online bestellen. De foto’s op de 

waardebonnenpagina zijn niet bindend. 

7. De waardebonnen worden altijd aan de werkgever middels het opgegeven 

zakelijk e-mailadres verstuurd. Wijzigen van zakelijk e-mailadres in privé e-

mailadres is niet mogelijk.  

8. Waardebonnen zijn uitsluitend via deze website te bestellen. Indien het saldo 

toereikend is kunnen meerdere items per order besteld worden . Na bestelling 

wordt het inwisselbare puntenaantal direct aangepast. De gemiddelde 

levertijd is 2 werkdagen. De hoogte van het puntensaldo is te allen tijde 

opvraagbaar op de internetsite. 

9. De eventuele loonbelasting op de waardebonnen komt volledig voor 

rekening van jouw werkgever. Indien bij de dealer genoeg vrije ruimte voor 

de werkkostenregeling bestaat, kan dit belastingvrij blijven. 

10. Op alle artikelen is de geldende fabrieksgarantie van toepassing. 

11. Waardebonnen kunnen niet worden geruild. 

12. Wanneer een waardebon (tijdelijk) niet meer leverbaar is, kan deze worden 

verwijderd uit de webshop. 

13. Alle leveringstermijnen voor zover opgegeven zijn indicatief. Levering van een 

geschenk is afhankelijk van derden en Alcredis Finance is niet aansprakelijk 

voor eventuele vertraging in de levering of late levering.  

14. Wanneer een waardebon beschadigd wordt geleverd, of wanneer een 

verkeerd product is geleverd, kan er contact worden opgenomen via 

applicatiebeheer@alcredis.nl.   

15. Op alle producten geldt de wettelijke garantie van de fabrikant bij normaal 

gebruik. Lees hiervoor de bij het product bijgesloten leveringsvoorwaarden en 

garantiebepalingen. 

16. Wanneer de verkoper uit dienst gaat, zal zijn COOL account op inactief 

worden gezet en kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de 

punten. 

17. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet als grond dienen voor 

verplichtingen van de organisator. 

18. Alcredis Finance behoudt zich het recht voor het incentiveprogramma 

geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Wijzigingen zullen tijdig bekendgemaakt 

worden. 
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19. Alcredis Finance kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij door welke 

omstandigheden dan ook het incentiveprogramma uitstellen of beëindigen. 

20. Als deelnemers misbruik maken van het programma kunnen zij door Alcredis 

Finance eenzijdig worden uitgesloten van het incentiveprogramma en 

prijstoekenning. 

21. Inschrijven voor het incentiveprogramma houdt aanvaarding van het 

reglement in. 


