
 

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMPTION CARD 
 

Tegoed 

1. Het maximale tegoed op een Consumption Card bedraagt € 150,-. 

2. Resterend tegoed kan worden bewaard tot een volgend bezoek aan de Ziggo Dome.  

3. Het tegoed op de Consumption Card is onbeperkt geldig en kan in delen worden gebruikt voor 

het beschikbare assortiment eten en drinken. 

4. Het tegoed op de Consumption Card kan niet worden opgewaardeerd en kan niet contant 

worden uitbetaald of op andere wijze worden gerestitueerd. 

5. Indien de Consumption Card zelf wordt vervangen, zal Ziggo Dome de kaarthouders daarover 

tijdig informeren via haar website, portalen en social media kanalen, onder vermelding van de 

termijn waarbinnen en de voorwaarden waaronder het tegoed dient te worden overgezet op 

een ander betaalmiddel.  

 

Gebruik 

6. De Consumption Card kan gebruikt worden voor bestedingen bij evenementen in de Ziggo 

Dome, tenzij anders aangegeven.  

7. Bij iedere aankoop met de Consumption Card wordt het tegoed in het transactiesysteem van 

Ziggo Dome afgewaardeerd met het bedrag van de aankoop. 

8. Het gebruik van de Consumption Card geschiedt voor eigen rekening en risico van de 

kaarthouder. Ziggo Dome is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de 

Consumption Card.  

9. Bij vermoeden van fraude of misbruik is Ziggo Dome gerechtigd om de Consumption Card als 

betaalmiddel te weigeren, deze ongeldig te verklaren en in te nemen. 

10. De Consumption Card is niet persoonsgebonden en bij schade of verlies wordt geen nieuwe 

geleverd. Ziggo Dome mag ervan uitgaan dat de kaarthouder ook de rechthebbende daarop 

is. Ziggo Dome is niet gehouden ten aanzien van een geldige Consumption Card nadere 

controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft 

van de Consumption Card. 

 

Overig 

11. Klachten over onjuiste transacties of storingen met de Consumption Card dienen direct, en in 

ieder geval voor afloop van het betreffende evenement te worden gemeld bij het betreffende 

verkooppunt, bij de servicebalie of via service@ziggodome.nl.   

12. Ziggo Dome behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen.  
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