
EEN KUNSTIG CADEAU?
DE PHOENIX CULTUUR CADEAUBON! 

•  De Phoenix Cultuur Cadeaubon is verkrijgbaar met een waarde vanaf €10,- en kan daarna met elk willekeurig (rond) 
bedrag worden besteld. Cadeaubonnen kunnen vooralsnog enkel online worden besteld via onderstaand formulier.  
Je ontvangt van ons (binnen drie werkdagen) een bericht als de cadeaukaart voor je klaarligt bij de infobalie op de 
Noordkade in Veghel. Na (pin)betaling van de cadeaukaart bij de infobalie, ontvang je deze in een luxe envelop  
verpakking. 

•  De Phoenix Cultuur Cadeaubon is niet persoonsgebonden en na datum uitgifte 2 jaar geldig.
•  Je kunt de cadeaubon verzilveren bij de (online) inschrijving van een cursus- of workshop, die wordt aangeboden via 

onze website https://phoenixcultuur.nl/cursussen-workshops. Geef bij de inschrijving van een cursus- of workshop aan 
dat je (gedeeltelijk) met een cadeaubon wilt betalen (in het invulveld ‘opmerkingen’), of meld dit bij ontvangst van een 
factuur. Het tegoed van de cadeaubon verrekenen we met de factuur waarmee het cursusgeld wordt geincasseerd.

•  De waarde van de Phoenix Cultuur Cadeaubon hoeft niet in één keer te worden besteed. Het restantbedrag wordt  
echter niet (in contanten) uitgekeerd, deze blijft als tegoed open staan en kan bij een volgende inschrijving worden 
ingezet.

•  De Phoenix Cultuur Cadeaubon kan niet worden ingezet voor de aanschaf van cursusmateriaal.
•  De Phoenix Cultuur Cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.
•  Phoenix Cultuur is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik van de 

cadeubon, in welke vorm dan ook. Bij verlies of diefstal vragen wij je direct contact met ons op te nemen via  
info@phoenixcultuur.nl of via 0413-782010.
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