
Getrouwheidsprogramma 
Beobank Neckermann World Mastercard

Aansluitingsvoorwaarden voor het getrouwheidsprogramma 

De aansluiting bij het getrouwheidsprogramma is gratis en gebeurt automatisch wanneer u een Beobank Neckermann 
World Mastercard krijgt. Het verkrijgen van deze kredietkaart is gebonden aan de aanvaarding van het dossier door 
Beobank NV/SA.

Het gebruik van de kaart moet in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden voor kaarthouders van Beobank 
NV/SA. 

Voorwaarden en modaliteiten om Neckermann punten te sparen 

Bij elke aankoop die verricht wordt met de Beobank Neckermann World Mastercard, worden Neckermann punten gespaard. 

 > 1 Neckermann punt voor elke uitgegeven euro bij Neckermann in België

 >  1 Neckermann punt per 2 euro uitgegeven voor alle andere aankopen (in de supermarkt, 
parkeertickets, op restaurant, aankopen op internet,...) zowel in België als in het buitenland

 > 2.500 Neckermann punten = 25€ korting op uw volgende Neckermann vakantie 

De punten worden berekend op elke afzonderlijke aankoop en niet op het totaalbedrag van de aankopen vermeld op het 
rekeninguittreksel. Jaarlijks kunnen maximaal 25.000 Neckermann punten worden gespaard dankzij de Beobank 
Neckermann World Mastercard. Per kalenderjaar en per rekening. De teller wordt elk jaar na de datum van het uittreksel 
van januari op nul gezet.

Afhalingen in contanten, jaarlijkse bijdrage, kosten, interesten en overschrijvingen van de Beobank Neckermann World 
Mastercard kredietkaartrekening geven geen recht op Neckermann punten.

De kaarthouder ontvangt geen Neckermann punten voor transacties die worden uitgevoerd, wanneer Beobank de kaart 
heeft geblokkeerd. Indien Beobank NV/SA een einde maakt aan de contractuele relatie met de kaarthouder omwille van 
betaalproblemen, dan zullen de transacties die na de opzegging/verbreking worden verricht, geen recht geven op 
Neckermann punten. 

Raadpleging van het saldo Neckermann punten 

Het saldo van de gespaarde Neckermann punten wordt vermeld op het maandelijkse rekeninguittreksel van de Beobank 
Neckermann World Mastercard. De gespaarde punten kunnen ook online worden geraadpleegd via Beobank Online op 
www.beobank.be. En het saldo van de beschikbare Neckermann punten kan ook in de Neckermann vakantiewinkels in 
België worden opgevraagd.

Voorwaarden en modaliteiten voor het gebruik van de Neckermann punten 

De Neckermann punten die vermeld worden in het Neckermann informaticasysteem, kunnen worden omgeruild per 
schijf van 2.500 punten tegen kortingen op Neckermann vakanties gereserveerd in een van de Neckermann 
vakantiewinkels in België, uitgezonderd Corsica Travel, Généraltour, Novasol, Center Parcs, Club Med, Pegase, 
vliegtickets en vakantiebonnen.

De Neckermann punten zijn persoonlijk en kunnen niet worden omgeruild tegen geld.

De Neckermann punten kunnen worden omgeruild voor zover de kaart niet is geblokkeerd of opgezegd. 

Geldigheidsduur van de gespaarde Neckermann punten 

De toegekende Neckermann punten zijn 2 jaar geldig, voor zover de Beobank Neckermann World Mastercard niet is 
opgezegd.

1 | 2

Algemene Voorwaarden

Beobank NV | SA  Kredietgever 
Member of Crédit Mutuel Nord Europe

www.beobank.be
Gen. Jacqueslaan 263 g 1050 Brussel

BTW BE 0401 517 147 
RPR Brussel

IBAN BE77 9545 4622 6142 
BIC CTBKBEBX 

Het getrouwheidsprogramma van Neckermann is een bijzonder programma, waarvoor 
TCRB NV de rechten heeft in België. De modaliteiten van het programma worden  
bepaald in samenspraak tussen Beobank NV/SA en TCRB NV.

Met dit programma kunnen de houders van de Beobank Neckermann World Mastercard kredietkaart, 
Neckermann punten sparen die omgezet kunnen worden in een korting in euro.



Aanvullende inlichtingen 

Elke aanvullende inlichting met betrekking tot de Beobank Neckermann World Mastercard kan worden 
verkregen bij Beobank Service Center op het nummer 02 626 50 50 of via de post op het volgende 
adres : 

 Beobank NV/SA 
 Klantendienst
 Generaal Jacqueslaan 263g
 1050 Brussel 

De inlichtingen met betrekking tot het getrouwheidsprogramma van Neckermann kunnen worden 
verkregen in één van de Neckermann vakantiewinkels of via de Neckermann vakantielijn op het 
nummer 070 233 966 (0,30€ per minuut). 

Bescherming van de persoonlijke gegevens 

De persoonlijke gegevens van de Beobank Neckermann World Mastercard kaarthouder zullen worden 
gebruikt voor de activering en het beheer van het getrouwheidsprogramma van Neckermann. Tevens 
kan de kaarthouder op de hoogte worden gebracht van de verschillende acties en promoties van 
Neckermann, tenzij hij hiertegen verzet aantekent.

De kaarthouder heeft op elk ogenblik het recht om zijn gegevens in te zien, te verbeteren of te 
schrappen, mits hiertoe een verzoek te richten (met een recto/verso kopie van zijn identiteitskaart) aan 
TCRB NV, verantwoordelijke van de verwerking, op het volgende adres :

 TCRB NV 
 Tramstraat 67c 
 9052 Gent

De kaarthouder verbindt zich ertoe om elke adreswijziging mee te delen aan TCRB NV en aan Beobank 
NV/SA.
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Beobank NV/SA behoudt zich het recht voor om in samenspraak met TCRB NV huidige Algemene 
Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In voorkomend geval zal de kaarthouder hiervan minimum 2 maanden 
op voorhand op de hoogte worden gesteld.

V.U.: Jan Dekeyser - Kredietbemiddelaar/agent in nevenfunctie: TCRB NV, Tramstraat 67c, 9052 Gent,  

BTW BE 0412.677.887, RPR Gent.   |  0318


