
PATHÉ GIFT CARD VOORWAARDEN 

[17 juni] 

DEZE VOORWAARDEN  

In aanvulling op de Pathé Thuis Gebruiksvoorwaarden (http://www.pathe-

thuis.nl/documents/pathethuisvoorwaarden.pdf) en de Pathé Bezoekersvoorwaarden 

(http://www.pathe.nl/artikel/61-pathe-bezoekersvoorwaarden) zijn deze  voorwaarden van toepassing 

op het gebruik van Pathé Gift Cards uitgegeven door of namens Pathé Theatres B.V. (“Pathé”).  Door 

gebruik te maken van Pathé Gift Card  aanvaardt u deze voorwaarden en verbindt u zich er toe deze 

voorwaarden na te leven.  

DE PATHÉ GIFT CARD 

Met de Pathé Gift Card kan worden betaald bij bioscopen van Pathé en bij het video on demand 

platform van Pathé (“Pathé Thuis”). Bij bioscopen kan de Pathé Gift Card gebruikt worden om te 

betalen voor uitgaven in de bioscoop waaronder de aanschaf van bioscooptickets en/of consumpties. 

Bij Pathé Thuis kan de Pathé Gift Card alleen worden gebruikt voor het betalen voor het bekijken van 

films. Voor instructies voor het gebruik van de Pathé Gift Card kunt u kijken op www.pathe.nl/giftcard.  

 

Elke Pathé Gift Card heeft een bepaald tegoed. U kunt te allen tijde op www.pathe.nl/giftcard het 

actuele tegoed van een Gift Card bekijken.  

 

Een Pathé Gift Card kan niet worden geretourneerd en kan niet worden ingewisseld voor geld. Het 

tegoed op een Pathé Gift Card is vier jaar geldig. Na de vervaldatum kan de Pathé Gift Card niet 

meer worden gebruikt. Op www.pathe.nl/giftcard kunt u de geldigheidsduur van een Pathé Gift Card 

bekijken. 

KLANTENSERVICE  

Voor vragen of klachten over een Pathé Gift Card kunt u contact opnemen met de klantenservice van 

Pathé. De klantenservice is dagelijks (behalve zondag en feestdagen) bereikbaar van 12:00 tot 22:00 

uur. De klantenservice is telefonisch bereikbaar op nummer 0900- 23 57 284 (€0,90 per minuut met 

een starttarief van €0,0454). 

ALGEMENE BEPALINGEN  

 Pathé verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op 

de website(s) en op de Pathé Gift Card. Alle getoonde informatie is echter onder voorbehoud 

van zogenaamde druk- en zetfouten;  

 Pathé mag ervan uitgaan dat de gebruiker van de Pathé Gift Card ook de rechthebbende van 

de kaart is. Pathé is niet gehouden ten aanzien van geldigheid van (een) Pathé Gift Card(s) 

nadere controle te verrichten;  

 Gebruik van een Pathé Gift Card is slechts toegestaan in overeenstemming met deze 

voorwaarden. Het is niet toegestaan om een Pathé Gift Card te (doen) kopiëren of anderszins 

te (doen) vermenigvuldigen en/of te (doen) distribueren;  

 Indien een gebruiker van een Pathé Gift Card misbruik maakt van een Pathé Gift Card en/of 

fraudeert en/of een poging doet te frauderen met een Pathé Gift Card, daaronder mede te 

verstaan het (proberen) films te bekijken op Pathé Thuis door falsificatie van de code die is 

vermeld op de Pathé Gift Card, dan wel door op een andere wijze (technische) 
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beveiligingsmaatregelen te (doen) omzeilen, zal Pathé deze gebruiker terstond het gebruik van 

de faciliteiten van Pathé en/of Pathé Thuis ontzeggen en kan Pathé naar eigen keuze Pathé 

Gift Cards  blokkeren. Pathé zal van zulke gedragingen van een gebruiker aangifte doen bij de 

justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op deze gebruiker 

te verhalen;  

 Het is niet toegestaan een Pathé Gift Card op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële 

doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 

 Pathé behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze Pathé 

Gift Card voorwaarden. De meest actuele versie van deze voorwaarden kunt u te allen tijde 

raadplegen op www.pathe/nl/giftcard.  
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