
La Dame Loyalty Spaarprogramma 

 

Om deel te nemen aan het La Dame Loyalty spaarprogramma moet je een account aanmaken op 

SPARI. Deze is te vinden in de Google App Store en de Apple Store: 

 

   
 

Voorwaarden 

 

• Klanten van La Dame Nails / La Dame Handzorg kunnen Loyalty punten verdienen met 

behandelingen en aankoop van producten in de salon. 

• De SPARI app en account zijn kosteloos.    

• Het programma staat alleen open voor inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder.  

• Alleen ingeschreven klanten op de SPARI app komen in aanmerking om punten te verdienen.   

• Je maakt een eigen wachtwoord aan en houdt deze vertrouwelijk. Je bent volledig 

verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je account.  

• Het e-mailadres is nodig om punten in te wisselen. 

• Punten die tijdens de duur van het programma zijn verzameld, worden weergegeven in 

het SPARI account van het klant in de SPARI app. 

• Iedere bestede €10,- aan behandelingen of producten in de salon geeft recht op 1 spaarpunt. 

• De spaarpunten kunnen worden gebruikt voor spaardoelen in de salon. 

• Deze spaardoelen zijn te zien op de website van La Dame Nails. 

• Spaarpunten kunnen worden ingewisseld voor verschillende beloningen. Alle 

geselecteerde beloningen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.  

• Deze beloningencatalogus is dynamisch; cadeaus en spaardoelen kunnen worden gewijzigd. 

• Spaarpunten zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden verkocht, toegewezen of 

overgedragen. 

• Spaarpunten zijn niet in te wisselen voor geld. Punten vormen geen eigendom, geven een 

deelnemer geen verworven recht of belang en hebben geen contante waarde of equivalent in 

contanten. 

• Deelnemers kunnen beloningen selecteren (zolang de voorraad strekt) in de beloningscatalogus 

die door La Dame Nails / La Dame Handzorg wordt beheerd.  

• Elke beloning heeft een vereist aantal punten waarvoor het kan worden ingewisseld, zoals 

vermeld op de website.   

• Aankopen via de webshop zijn uitgesloten van het Loyalty programma. 

• Aanbiedingen en afgeprijsde artikelen zijn uitgesloten van het Loyalty programma. 

• Beloningspunten vervallen na 6 maanden inactiviteit in de salon.  

• La Dame Nails / La Dame Handzorg kan een e-mailberichten sturen, om je te herinneren aan de 

inactiviteit.  

• Zodra een beloning voor bestelling is ingediend, wordt het vereiste aantal punten voor de 

geselecteerde beloning(en) van het account van het de klant afgetrokken.   

• Een klant kan de deelname beëindigen door La Dame Nails / La Dame Handzorg hiervan op de 

hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar jeannette@ladamenails.nl 

• La Dame Nails / La Dame Handzorg kan naar eigen goeddunken het programma beëindigen met 

een opzegtermijn van twee maanden. In dit geval zullen de deelnemers op de hoogte gebracht 

worden van een dergelijke beëindiging.  
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