
PATHÉ GIFT CARD VOORWAARDEN  

 

1. Algemeen 

1.1 In deze Pathé Gift Card voorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis 

toegekend:  

 
Bioscoop: Een door Pathé geëxploiteerde bioscoop in Nederland, evenals een Cinemec 

bioscoop in Nederland.  

 

Pathé:    Pathé Theatres B.V. en de groepsvennootschappen van Pathé in Nederland.  

 

Pathé Gift Card: De Gift Card van Pathé waarmee kan worden betaald bij Bioscopen, op de 

Website, in de Pathé App en bij Pathé Thuis zoals nader bepaald in deze 

Voorwaarden. 

 

Pathé App: De applicatie van Pathé voor iOS en Android. 

 

Pathé Thuis: Het video on demand platform van Pathé ThuisBioscoop B.V., bereikbaar via 

www.pathe-thuis.nl. 

 

Voorwaarden:   Deze Pathé Gift Card Voorwaarden. 

 

Website:  De website van Pathé, bereikbaar via www.pathe.nl.  

 

1.2 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. Door gebruik te maken van 

Pathé Gift Card aanvaardt u deze Voorwaarden en verbindt u zich er toe deze Voorwaarden na te 

leven. 

 

2.       Pathé Gift Card voorwaarden 

2.1 De Pathé Gift Card is te koop aan de kassa in Bioscopen en op de Website. Indien een Pathé Gift 

Card aan de kassa van een Bioscoop wordt gekocht, wordt een fysieke Pathé Gift Card verstrekt. De 

fysieke Pathé Gift Card is te verkrijgen in verschillende designs. Wanneer een Pathé Gift Card via de 

Website wordt aangeschaft, wordt de Pathé Gift Card enkel per e-mail verstrekt. De Pathé Gift Card 

per e-mail is te verkrijgen in verschillende designs. Deze designs zijn alleen in de betreffende e-mail 

te zien.  

 

http://www.pathe-thuis.nl/
http://www.pathe.nl/
http://www.pathe-thuis.nl/documents/pathethuisvoorwaarden.pdf
http://www.pathe-thuis.nl/documents/pathethuisvoorwaarden.pdf
http://www.pathe.nl/artikel/61-pathe-bezoekersvoorwaarden


2.2 Op de Pathé Gift Card kan een tegoed gezet worden tussen de € 5,- (vijf euro) en € 100,- (honderd 

euro) per eenheden van € 2,50 (twee euro en vijftig cent). U kunt te allen tijde op 

www.pathe.nl/giftcard het actuele tegoed van een Pathé Gift Card bekijken. 

 

2.3 De Pathé Gift Card kan gebruikt worden om te betalen voor uitgaven in de Bioscoop, in de Pathé App 

en op de Pathé Website, bijvoorbeeld voor de aanschaf van bioscooptickets, consumpties, Pathé 

Events, Pathé Specials, 3D- en IMAX-toeslagen. Bij Pathé Thuis kan de Pathé Gift Card alleen 

worden gebruikt voor het betalen voor het bekijken van films.  

 

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

 

2.5 De Pathé Gift Card kan niet worden geretourneerd en/of ingewisseld worden voor geld, behoudens in 

het geval als bedoeld in artikel 3.  

 

2.6 Het tegoed op een Pathé Gift Card is geldig tot vier jaar na de datum van de aankoop. 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. Wanneer de geldigheid van (het tegoed op) een 

Gif Card verlopen is, vindt geen teruggave van geld plaats. 

 

3.       Herroepingsrecht 

3.1 U hebt het recht de aankoop van de Pathé Gift Card die is aangeschaft via de Website zonder opgaaf 

van redenen te herroepen binnen 14 (veertien) dagen na het tot stand komen van de aankoop, tenzij 

u binnen de periode reeds gebruik hebt gemaakt van de Pathé Gift Card. Pathé zal het bedrag dat u 

met de Pathé Gift Card hebt besteed in de periode voorafgaand aan de herroeping in mindering 

brengen op het bedrag dat u retour ontvangt. 

 

3.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Pathé Gift Cards die zijn aangeschaft in een 

Bioscoop. 

 

3.3 Het bedrag dat u retour ontvangt, zal onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 (veertien) dagen 

nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, worden 

terugbetaald. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel op dezelfde tegenrekening als waarmee 

u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in 

ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

 

3.4 U kunt de aankoop van een Pathé Gift Card herroepen door tijdig: 

•  contact op te nemen met de klantenservice van Pathé;  

•  een herroepingsformulier ingevuld verzenden. Het formulier is hier te vinden. 
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4. Klantenservice 

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

Pathé. De Pathé Klantenservice is maandag tot en met zondag bereikbaar van 09:00 tot 23:00 uur. 

De klantenservice is telefonisch bereikbaar op nummer 088 - 51 52 000 (gebruikelijke belkosten). U 

kunt tevens contact opnemen met Pathé via pathe.nl/contact. 

 

5. Algemene bepalingen 

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

Website en op de Pathé Gift Card. Alle getoonde informatie is echter onder voorbehoud van 

zogenaamde druk- en zetfouten. 

 

5.2 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. 

5.3 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. 

 

5.4 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) beveiligingsmaatregelen te (doen) 

omzeilen, zal Pathé deze gebruiker terstond het gebruik van de faciliteiten van de Bioscoop, de App, 

de Website en/of Pathé Thuis ontzeggen en kan Pathé naar eigen keuze Pathé Gift Cards blokkeren 

zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 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. 

 

5.5 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, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Pathé. 

 

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

Voorwaarden. De meest actuele versie van deze voorwaarden kunt u te allen tijde raadplegen op 

www.pathe/nl/giftcard. 

 

5.7 Op het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de Pathé Gift Card is het privacy statement 

van Pathé van toepassing.  
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