
Voorwaarden Booltink Klantenpas 

 

Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, in het bezit hebben en 

het gebruiken van de Booltink klantenpas. Bij het aanvragen van de klantenpas heeft u 

kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en door gebruikmaking van de 

klantenpas geeft u te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

Sparen 

De voordelen van de klantenpas worden toegekend in de vorm van spaarpunten, die 

elektronisch op de klantenpas worden geladen bij vertoning daarvan aan de balie. Bij 

besteding van elke 10 euro krijgt u als deelnemer één punt. Deze punten kunnen ingewisseld 

worden bij het uitvoeren van een onderhoudsbeurt. Er kunnen geen punten worden 

gespaard op reparatie van schades. 

Spaarpunten worden berekend aan de hand van het netto factuurbedrag, dus het aankoop 

bedrag minus eventuele kortingen. 

Aanvragen 

De Klantenpas wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting verstrekt en kan worden 

aangevraagd door iedere klant van Autobedrijf Booltink/Mobiliteitspunt. Het gebruik van de 

klantenpas is strikt persoonlijk. U kunt de klantenpas direct na ontvangst gebruiken om 

punten te sparen, echter om de spaarpunten te kunnen verzilveren, dient u de klantenpas te 

activeren. Hiervoor kunt u terecht op onze website: www.booltink.nl/klantenpas. Hier kunt u 

ook een app downloaden waarmee u uw puntensaldo kunt bekijken. 

Puntensaldo 

Het saldo van de klantenpas zal zichtbaar zijn op de Booltink applicatie van uw smartphone 

en kan worden ingezien op uw persoonlijke pagina van deze applicatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Algemene voorwaarden Booltink klantenpas: 

 

• Met u klantenkaart spaart u punten. Bij iedere besteding van € 10,00, ontvangt u       

1 punt. Bij 100 punten vertegenwoordigt uw klantenpas een waarde van € 50,00. 

• Deze worden snel en eenvoudig opgeslagen op uw persoonlijke klantenpas 

• Per transactie wordt een maximum aantal van 200 punten bijgeschreven op uw 

klantenkaart. 

• De punten worden alleen bijgeschreven bij directe betaling en betaling binnen 14 

dagen. 

• De punten kunnen niet worden ingewisseld tegen geld. De klantenpas kan in geen 

enkel geval worden aangewend als krediet- of garantiekaart. 

• De opgebouwde punten zijn niet inwisselbaar voor contanten in enigerlei vorm. 

• Bij aankoop van een auto worden 50 punten bijgeschreven op uw klantenpas. 

• In het kader van de wet persoonsregistratie zijn wij verplicht om op correcte wijze 

met uw gegevens om te gaan. Wij zullen de gegevens van de klantenkaart houder in 

ons bestand dan ook vertrouwelijk behandelen. 

• De klantenpas is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

• De geldigheid van de pas loopt tot het volgende jaarlijkse onderhoudsmoment of 

voorgeschreven technische controle. Eventuele defecten en tekortkomingen dienen 

tijdens het onderhoud te worden verholpen 

• Wijzigingen voorbehouden. Indien uw auto niet tijdig wordt voorzien van onderhoud 

dan vervalt uw klantenpas en hiermee ook de pechhulp. 

• Is uw auto nog niet aan onderhoud toe maar verloopt u pechhulp wel dan is een 

technische controle in onze werkplaats (€ 39.50 incl. b.t.w.) vereist om het recht op 

pechhulp te behouden. 

• Tijdens andere acties ontvangt u geen punten. 

• De klantenkaart blijft eigendom van Autobedrijf Booltink B.V. 

 

• Bij verlies of diefstal graag ons op de hoogte brengen. 

024-6631302/info@booltink.nl 

 

 

 

 


