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Gebruikersvoorwaarden 

voor de jouwMaatkast.nl klantomgeving 

   

   

   

Geldig vanaf: 01-10-2018   

   

De jouwMaatkast.nl klantomgeving wordt geregistreerden gebruikers respectievelijk 

klanten van de webpagina www.jouwMaatkast.nl naar eigen oordeel door de 

deinSchrank.de GmbH (hierna deinSchrank.de genoemd) aangeboden en staat 

uitsluitend personen vanaf 18 jaar oud ter beschikking die een geldige e-mailadres 

hebben. 

 

Met hun gratis registratie en aanmelding voor de jouwMaatkast.nl klantomgeving 

stemmen gebruikers de onderhavige gebruikersvoorwaarden toe. Alle voorwaarden en 

bepalingen – voornamelijk de algemene voorwaarden – van de webpagina 

www.jouwMaatkast.nl zijn geldig voor de gebruikersvoorwaarden van de  

jouwMaatkast.nl klantomgeving. De naleving van deze en het verkiezen van bepaalde 

voorwaarden over andere voorwaarden gebeurt alleen naar eigen oordeel door 

deinSchrank.de. 

   

De gebruikersvoorwaarden beinhouden de volgende thema’s: 

   

   

§ 1 Gratis registratie en aamelding in de jouwMaatkast.nl klantomgeving 

§ 2 Loyaliteitskorting    

§ 3 Vrienden iets goeds doen   

§ 4 Toerekenbare bestellingen  

§ 5 Combinatie met andere acties en tegoedbonnen 

§ 6 Wijzigen van de gebruikersvoorwaarden van de jouwMaatkast.nl klantomgeving    

§ 7 Blokkeren en opheffing van klantprofielen in de jouwMaatkast.nl klantomgeving 

§ 8 Aansprakelijkheid 

§ 9 Geschillen en overige bepalingen   
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§ 1 Gratis registratie en aamelding bij de jouwMaatkast.nl klantomgeving 

De gratis registratie voor en deelname aan de jouwMaatkast.nl klantomgeving heeft 

geen vooraf bepaald looptijd en kan zo lang worden voortgezet totdat deinSchrank.de 

de beëindiging van de klantomgeving en alle functies die ermee zijn verbonden besluit. 

deinSchrank.de mag de klantomgeving te allen tijde met of zonder voorafgaande 

aankondiging wijzigen of beëindigen.  

 

deinSchrank.de geeft in geen geval garanties, vrijwaringen of beloften van welke type 

dan ook met betrekking tot de klantomgeving en de beschikkbaarheid van functies en 

kortingen.  

   

Met hun gratis registratie en aanmelding voor de klantomgeving bevrijen gebruikers 

deinSchrank.de alsook dochtermaatschappijen en partners van al de vorderingen of 

aansprakelijkheden met betrekking tot de jouwMaatkast.nl klantomgeving, daaronder 

vooral vorderingen wat de ontvangst en de inwisseling van de loyaliteitskorting betreft 

(vgl. §2).   

   

Om de jouwMaatkast.nl loyaliteitskorting (vgl. §2), de functie “vrienden iets goeds 

doen” (vgl. §3) en verdere gerelateerde functies te kunnen benutten, is een gratis 

registratie en aanmelding in de klantomgeving op www.jouwMaatkast.nl nodig. Met de 

registratie ontvangen gebruikers een jouwMaatkast.nl klantprofiel. Gebruikers die al 

klant van deinSchrank.de zijn of een memolijstje hebben aangemaakt, kunnen 

eenvoudigweg een nieuw wachtwoord toewijzen aan het e-mailadres dat bij 

deinSchrank.de is opgeslagen en zo toegang krijgen tot hun bestaande klantprofiel en 

memolijstje in de nieuwe klantomgeving van jouwMaatkast.nl. 

 

Het klantprofiel in de jouwMaatkast.nl klantomgeving dat met een gratis registratie is 

verbonden is niet overdraagbaar. De klant is veraantwoordelijk voor het regelmatige 

controleren van het eigen klantprofiel. In het geval van onregelmatigheden of 

onduidelijkheden dient de klant de jouwMaatkast.nl klantenservice (tel.:  

+31 (0) 202622970 of via e-mail op contact@jouwMaatkast.nl) te informeren.  

 

deinSchrank.de is bevoegd om klantprofielen in het geval van onregelmatigheden, 

misbruik en overtreding van deze gebruikersvoorwaarden te blokkeren. Als bezwaar 

zou worden gemaakt tegen het blokkeren van een klantprofiel is het nodig om de 

klantenservice van jouwMaatkast.nl te informeren (tel.: +31 (0) 202622970 of via e-mail 

op contact@jouwMaatkast.nl). 
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§ 2 Loyaliteitskorting   

Alleen geregistreerde gebruikers van de jouwMaatkast.nl klantomgeving die op het 

moment van hun bestelling zijn aangemeld verzamelen loyaliteitskorting. Al de eerste 

meubel bestelling (vgl. §4) genereerd bestelomzet welke de basis is om met hulp van 

een berekeningsformule een procentuele loyaliteitskorting te berekenen, dat voor 

volgende meubel bestellingen (vgl. §4) kan worden ingewisselt. Dit loyaliteitskorting is 

vanaf het moment wanneer de eerste bestelling de status ‘in productie’ krijgt voor 18 

maanden geldig en voor volgende meubel bestelling inwisselbaar. Voor zover er een 

loyaliteitskorting bestaat, gebeurt het creditering van de loyaliteitskorting voor een 

bestelling automatisch tijdens het online bestelproces, als klanten in hun eigen 

klantprofiel zijn aangemeld. Dus is het in het online bestelproces altijd klaar hoe hoog 

de besparing door de huidige loyaliteitskorting is.  

 

De looptijd van de loyaliteitskorting verlengd zich weer op 18 maanden zodra opnieuw 

een meubel bestelling in het zelfde klantprofiel wordt geplaatst en deze de status ‘in 

productie’ krijgt. Erbij beïnvloedt de bestelwaarde van iedere nieuwe meubel bestelling 

(volgens de berekeningsformule) de hoogte van de loyaliteitskorting als bepaalde 

bestelwaarden worden overschreden.  

 

In de klantomgeving op www.jouwMaatkast.nl is in het bereik “loyaliteitskorting” te allen 

tijde de hoogte van de huidige loyaliteitskorting alsook de geldigheidsduur in te zien, 

voor zover een loyaliteitskorting in het respectieve klantprofiel is beschikkbaar.  

 

In het geval van annulering of het niet aannemen van een opdracht vanwege bijzondere 

redenen leidt het ertoe dat de loyaliteitskorting op het niveau van voor de respectieve 

bestelling teruggaat. Er wordt geen loyaliteitskorting op annuleringskosten die ontstaan 

gegeven. Bij annuleringen dienen de algemene voorwaarden van de deinSchrank.de 

GmbH in acht te worden genomen.  

 

Als gebruikers voor de jouwMaatkast.nl klantomgeving zijn geregistreerd en ingeloggd 

en er een toerekenbaar loyaliteitskorting bestaat, wordt de loyaliteitskorting automatisch 

tijdens de volgende configuratie van de prijs afgedaan als deze via de webpagina 

www.jouwMaatkast.nl wordt geplaatst. Daarom is het heel belangrijk om altijd 

aangemeld te zijn met dezelfde klantprofiel. Zo profiteeren gebruikers maximaal van hun 

eigen loyaliteitskorting. Doorslaggevend is een uniek e-mailadres per gebruiker. Maken 

al geregistreerde gebruikers een nieuw profiel aan of loggen ze zich met een andere 

profiel in waarmee ze dan bestellen, is een terugwerkende toerekening van hun 

loyaliteitskorting op het originele profiel of een ander profiel niet mogelijk. 

 

Indien de loyaliteitskorting een ander bedrag heeft dan het geval zou moeten zijn voor 

dit regeristreerde gebruiker – na vaststelling van deinSchrank.de – behoudt 

deinSchrank.de zich het recht voor om de betreffende loyaliteitskorting aan te passen.  

   

 Het is niet mogelijk om je loyaliteitskorting in contant te ontvangen.  

   

http://www.jouwmaatkast.nl/
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§ 3 Vrienden iets goeds doen   

De loyaliteitskorting is tegelijkertijd ook de basis voor de functie “vrienden iets goeds 

doen”. Zolang een geregistreerde gebruiker in de klantomgeving een loyaliteitskorting 

heeft, kan de functie “vrienden iets goeds doen” worden gebruikt. De functie “vrienden 

iets goeds doen” in de klantomgeving maakt het mogelijk om de eigen loyaliteitskorting 

aan vrienden of kennissen te geven. De enigste voorwaarde is dat deze persoon nog 

niet als klant respectievelijk gebruiker bij de deinSchrank.de GmbH is geregistreerd.  

Dit werkt door het genereren van een tegoedboncode in de klantomgeving, die 

geregistreerde gebruikers kunnen geven aan vrienden of kennissen. De eigen 

loyaliteitskorting van de gebruiker die een tegoedboncode heeft gegeven blijft natuurlijk 

bewaard en kan worden ingewisselt voor eigen meubel bestellingen tot het einde van 

de geldigheidsduur.  

 

Iedere tegoedboncode is alleen een keer inwisselbaar en elke nieuwe klant mag alleen 

één tegoedboncode inwisselen. Gebruikers kunnen zo vele tegoedboncodes 

genereren als ze willen. Deze kunnen ze dan aan vrienden of kennissen geven, die 

nog niet als klant respectievelijk gebruiker bij de deinSchrank.de GmbH zijn 

geregistreerd. De geldigheidsduur van deze tegoedboncodes stemt overeen met de 

geldigheidsduur van de loyaliteitskorting (vgl. §2). Een terugwerkende toerekening van 

tegoedboncodes voor reeds geplaatste bestellingen is niet mogelijk. De 

tegoedboncode uit de functie “vrienden iets goeds doen” mag niet worden ingewisselt 

in het zelfde klantprofiel waar het werd gegenereerd. Elk ander gebruik van de 

gegenereerde tegoedbonnen, zoals publicatie op sociale netwerken, op andere 

websites/media’s of commerciële distributie of verkoop van de tegoedbonnen, is strikt 

verboden. Mocht dit toch gebeuren, dan wordt het klantprofiel van de betreffende klant 

geblokkeerd en worden alle gegenereerde tegoedbonnen ongeldig. 

   

§ 4 Toerekenbare bestellingen    

Toerekenbaar is de loyaliteitskorting (vgl. §2) alsook de tegoedbon (vgl. §3), welke 

door de functie “vrienden iets goeds doen” is te genereren, alleen voor meubel 

bestellingen die via het online bestelprocess op www.jouwMaatkast.nl worden 

geplaatst. Voor zover bijkomende onderdelen of inrichtingselementen manueel van 

onze adviseurs worden toegevoegd, is het helaas niet mogelijk om een 

loyaliteitskorting of tegoedbon op deze delen aan te wenden. Verder is het niet mogelijk 

om de loyaliteitskorting (vgl. §2) of tegoedbonnen (vgl. §3) voor bestellingen aan te 

wenden die alleen uit bijkomende onderdelen of inrichtingselementen bestaan. 

   

§ 5 Combinatie met andere acties en tegoedbonnen  

Elke geregistreerde en aangemelde gebruiker van de klantomgeving kan zelf 

bepaalen of hij/zij een actie-tegoedbon voor een bestelling inwisselt of, voor zover 

voorhanden, zijn/haar loyaliteitskorting (vgl. §2) voor een bestelling gebruikt. Een 

combinatie van de loyaliteitskorting en andere acties/actie-tegoedbonnen is niet 

mogelijk.  

 

Als de gebruiker op jouwMaatkast.nl is ingeloggd, wordt de loyaliteitskorting (voor 

zover voorhanden) tijdens de meubel configuratie getoond en automatisch voor de 

http://www.jouwmaatkast.nl/
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huidige bestelling aangewend. Maar als de gebruiker in het bestelproces een geldige 

tegoedboncode in het daarvoor bestemde veld invoert, wordt automatisch de 

tegoedbon genomen en de loyaliteitskorting wordt niet voor dit bestelling 

aangewend. 

   

§ 6 Wijzigen van de gebruikersvoorwaarden van de jouwMaatkast.nl 

klantomgeving    

deinSchrank.de kan functies, regels en voordelen van de klantomgeving alsook de 

onderhavige gebruikersvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande 

aankondiging wijzigen of beëindigen. Deze veranderingen kunnen de waarde van de 

reeds ontvangen loyaliteitskorting (vgl. §2) beïnvloeden. deinSchrank.de behoudt zich 

het recht voor om de klantomgeving of delen ervan in welk rechtsgebied dan ook te 

allen tijde met of zonder aankondiging te beëindigen, zelfs indien een dergelijke 

beëindiging van invloed zou kunnen zijn op het recht om loyaliteitskorting te 

verzamelen of in te wisselen of op de waarde van eerder vezamelde loyaliteitskorting.  

deinSchrank.de is op geen enkele wijze aansprakelijk tegenover geregistreerde 

gebruikers voor het verlies van waarden of voordelen die gebruikers zouden kunnen 

lijden als gevolg van de veranderingen die zijn aangebracht in de klantomgeving. Het 

is de verantwoordelijkheid van de geregistreerde gebruikers om de website regelmatig 

te controleren op wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden van de jouwMaatkast.nl 

klantomgeving. Het voortdurend gebruik van de klantomgeving door een 

geregistreerde gebruiker geldt als toestemming voor de huidige 

gebruikersvoorwaarden van de jouwMaatkast.nl klantomgeving. Alle voorgaande 

versies van de gebruikers-voorwaarden van de jouwMaatkast.nl klantomgeving zijn 

ongeldig.    

    

§ 7 Blokkeren en opheffing van klantprofielen in de jouwMaatkast.nl 

klantomgeving 

Elke overtreding van deze gebruikersvoorwaarden kan leiden tot het blokkeren of 

opheffen van het betreffende klantprofiel door deinSchrank.de. Indien een 

geregistreerde gebruiker zijn klantprofiel wenst te verwijderen, moet hij de 

klantenservice van deinSchrank.de hiervan op de hoogte brengen. De klantenservice 

zal alle nodige maatregelen nemen om het klantprofiel te verwijderen.   

   

§ 8 Aansprakelijkheid 

Voor zover een wet, die niet wettelijk kan worden uitgesloten of contractueel kan 

worden gewijzigd, niet anders bepaalt, zijn noch deinSchrank.de, noch de 

aandeelhouders, werknemers of gevolmachtigden aansprakelijk voor verliezen of 

vorderingen van welke aard dan ook (met inbegrip van in het bijzonder gevolgschade, 

economische verliezen of gederfde winst) met betrekking tot de schending door een 

persoon van deze gebruikersvoorwaarden van de klantomgeving van jouwMaatkast.nl 

of voor overlijden, persoonlijk letsel of gevolgschade of schade die voortvloeit uit de 

toekenning of inwisseling van een loyaliteitskorting (vgl. §2) of een ander voordeel in 

verband met de klantomgeving, voor zover dergelijke verliezen of vorderingen niet het 

gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van deinSchrank.de of 

aandeelhouders, werknemers of gevolmachtigden van het bedrijf.   
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§ 9 Geschillen en overige bepalingen   

Deze gebruikersvoorwaarden zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek 

Duitsland en dienen dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd. Door zich te 

registreren en in te loggen bij de jouwMaatkast.nl klantomgeving, aanvaardt de 

gebruiker de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Duitsland. In het geval dat 

een of meer bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden onwettig, ongeldig of 

onuitvoerbaar zijn, zullen de relevante bepalingen worden geïnterpreteerd als nodig om 

te voorkomen dat ze onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zijn. Indien dit echter niet 

mogelijk is, worden de betreffende bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden 

gescheiden en blijven de overige bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden 

onverkort en volledig van kracht.   

 

Verdere informatie over de jouwMaatkast.nl klantomgeving en het gebruik van de 

loyaliteitskorting vind u in de klantomgeving. 


