Voorwaarden aanbevelingsprogramma Wigwam
Het aanbevelingsprogramma van Wigwam B.V. maakt het mogelijk, voor geregistreerde
Wigwam-gebruikers, om reiskrediet te verdienen voor toekomstige reizen door Wigwam aan
te bevelen bij vrienden.
Om deel te nemen moeten Wigwam-gebruikers instemmen met (i) deze voorwaarden, (ii) de
algemene consumenten voorwaarden en (iii) de privacy policy van Wigwam.
Hoe verdien je reiskrediet
Wigwam-gebruikers kunnen reiskrediet verdienen voor toekomstige Wigwam reizen door: (i)
een vriend klikt op de aanbevelingslink en maakt een valide account aan bij Wigwam, en (ii)
de aanbevolen vriend boekt een reis bij Wigwam. De Wigwam-gebruiker heeft niet het recht
zijn of haar eigen aanbevelingscode te gebruiken.
De Wigwam-gebruiker ontvangt €25 reiskrediet voor elke aanbevolen vriend die voor de
eerste keer een (“geldige”) boeking maakt bij Wigwam.
Een geldige boeking
Om een (“geldige”) boeking te maken dient de aanbevolen vriend een reis te boeken en te
betalen via de website van Wigwam. De transactie dient volledig te worden goedgekeurd
door Wigwam voordat de Wigwam-gebruiker het reiskrediet ontvangt.
Reiskrediet
Reiskrediet kan alleen worden ingewisseld via de website van Wigwam. Het beschikbare
reiskrediet zal automatisch verschijnen op de betaalpagina. Het reiskrediet is met succes
ingezet als het bedrag wordt afgetrokken van de totale boekingswaarde. Het reiskrediet is
een kortingscoupon en heeft geen contante geldwaarde en kan niet worden ingeruild tegen
contanten.
Reiskrediet mag niet worden verzameld door meerdere Wigwam-accounts aan te maken.
Reiskrediet verzameld in meerdere Wigwam-accounts mag niet worden gecombineerd in
één Wigwam-account.
Meerdere aanbevelingen
Een vriend mag slechts één aanbevelingslink gebruiken. Als een vriend van meerdere
Wigwam-gebruikers een aanbevelingslink ontvangt, ontvangt alleen de Wigwam-gebruiker
van de aanbevelingslink die de vriend gebruikt reiskrediet.
Scheidbaarheid, beëindiging en wijzigingen
Als een bepaling in deze voorwaarden als ongeldig, nietig of onafdwingbaar wordt
beschouwd, wordt deze bepaling (of het deel ervan dat de bepaling ongeldig, nietig of
onafdwingbaar maakt) geschrapt en heeft deze geen invloed op de geldigheid van en de
afdwingbaarheid van de resterende bepalingen. De originele bepaling wordt vervangen door
een tekst die de originele bepaling weergeeft.

Wigwam kan het aanbevelingsprogramma en/of de mogelijkheid van een gebruiker om
hieraan deel te nemen op ieder moment en om iedere reden opschorten of beëindigen.
Wigwam kan deze voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving
wijzigen. Als Wigwam deze voorwaarden wijzigt, plaatst Wigwam de wijziging op de
Wigwam-website en deze is van kracht vanaf het moment van plaatsing. De voortdurende
deelname aan het aanbevelingsprogramma na een wijziging vormt een instemming met
deze wijziging.
Aansprakelijkheid
Wigwam is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige (mogelijke) directe,
indirecte/gevolgschade die voortkomt uit de deelname aan het aanbevelingsprogramma.
Geschillen
Op alle geschillen die verband houden met het aanbevelingsprogramma van Wigwam is het
Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend is de rechtbank Amsterdam bevoegd van deze
geschillen kennis te nemen.

