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Inleiding

Introductie Well-Fair klantenpaspunten

Omdat we u waarderen als Well-Fair klant, bieden wij u 
graag iets extra’s aan. Dit doen we in de vorm van een 
klantenpas. Op deze pas spaart u punten.  

Punten sparen 
Deze punten worden opgewaardeerd bij ieder bezoek 
of bij elke aankoop. Met deze punten kunt u mooie 
producten aanschaffen die u in deze brochure vindt.  

Waarvoor spaart u?  
Dit zijn bijvoorbeeld handige comfort producten, 
onderhoudsproducten en het mooiste beddengoed. 
Onze uitgebreide beddengoedcollectie kunt u 
bekijken op onze webshop.  

Punten inwisselen  
De producten die u wilt ontvangen kunt u telefonisch 
of per mail aan ons doorgeven (let op: uw punten 
kunnen niet verzilverd worden in de webshop), dan 
zorgen wij dat uw cadeau zo snel mogelijk bij u thuis 
wordt bezorgd.  

Scan de QR-code of ga 
naar klantenpas.well-fair.nl

Puntensaldo bekijken

Bel de receptie op

en geef uw keuze door.

Stap 2
Bekijk de cadeau-artikelen 
in de brochure of 
op de webshop

Stap 1
Uw pakket wordt verzonden

Stap 3

Punten verzilveren

Cadeau-artikelen
Liever een handig huishoudelijk- of verzorgingsproduct? 
Dan kan! U heeft keuze uit een breed assortiment, speciaal 
samen gesteld voor u als vaste klant.  

Hoeslakens en moltons 
Topkwaliteit hoeslakens en moltons van hoogwaardige 
natuurlijke materialen vervaardigd en een hoog ademend 
vermogen. Met verschillende hoekhoogtes (40 en 50 cm), 
ook perfect passend als u een topper op uw bed heeft. 

Onderhoudsartikelen
Well-Fair heeft kwaliteit en service hoog in het vaandel 
staan. Bij het ontwikkelen van onze producten werken wij 
met hoogwaardige materialen. Omdat wij willen dat onze 
klanten zo lang mogelijk plezier hebben van hun aankoop 
hebben wij een collectie van onderhoudsproducten 
samengesteld. 

Dekbedovertrekset
Kies uit een ruim aanbod van hoogwaardige kwaliteit 
dekbedovertreksets, met een grote variatie aan prints, 
kleuren en structuren. Leverbaar in verschillende maten.  

Ons assortiment

K l a n t e n p a s
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Dekbedovertreksets

Trend-line collectie

Maat
140x200/220 cm
200x200/220 cm
240x200/220 cm

Comfort-line collectie

Maat
140x200/220 cm
200x200/220 cm
240x200/220 cm

Punten
40
75
80

Punten
50
95
100

+ 1 kussensloop
+ 2 kussenslopen
+ 2 kussenslopen

+ 1 kussensloop
+ 2 kussenslopen
+ 2 kussenslopen

Personal-line collectie (luxe met rits)

Punten
80
85
88
93
115
120
128
140
130
138

+ 1 kussensloop
+ 1 kussensloop
+ 1 kussensloop
+ 1 kussensloop
+ 2 kussenslopen
+ 2 kussenslopen
+ 2 kussenslopen
+ 2 kussenslopen
+ 2 kussenslopen
+ 2 kussenslopen

Bekijk onze complete collectie bedlinnen 
in alle prints en kleuren op webshop.well-fair.nl of 
vraag de brochure bedlinnen aan

Tender

Leaves

Shine

Van 
Gogh

Van 
Gogh

Van 
Gogh

Nature

Cosy 
Corduroy

Kardol

Kardol Kardol

Kardol

Art 
Expression

Easy

Allure

Relax
Bamboe

Odette

Rosas

Darren

Weelde Giel Grijs

Katoen-
streep

Onze bedlinnencollectie bestaat uit een 
uitgebreide serie dekbedovertreksets, hoeslakens 
en moltons. Deze producten zijn speciaal 
ontwikkeld voor Well-Fair en zijn van hoogwaardige 
en duurzame materialen gemaakt. 

De Personal-line collectie is voorzien van een uniek 
ritssysteem voor extra gemak en comfort. Voor 
meer kleuren en prints gaat u naar onze webshop: 
www.webshop.well-fair.nl 

Leg uw 

dekbedovertrek 

op uw matras

1 Rits uw 

dekbedovertrek 

open

2 Leg uw 

dekbed in het 

dekbedovertrek

3 Rits uw 

dekbedovertrek 

weer dicht
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Maat
140x200 cm
140x220 cm
160x200 cm
160x220 cm
200x200 cm
200x220 cm
240x200 cm
240x220 cm
260x200 cm
260x220 cm
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Hoeslakens en moltons
Hoeslaken

Maat*
80/90x200/220 cm 
80/90x200/220 cm 
100x200/220 cm
100x200/220 cm
120x200/220 cm
120x200/220 cm

Punten
30
33
35
38
43
46

Hoekhoogte
40 cm
50 cm
40 cm
50 cm
40 cm
50 cm

Molton

Maat*
80/90/100x200/220 cm 
80/90/100x200/220 cm 
120x200/220 cm 
120x200/220 cm

Punten
25
28
28
30

Hoekhoogte
40 cm
50 cm
40 cm
50 cm

Hoekhoogte
35 cm
35 cm
35 cm
35 cm
35 cm

Matrasbeschermer waterdicht

Maat*
80x200 cm 
90x200 cm 
90x210 cm
100x200 cm
120x200 cm

Punten
82
85
92 
92
95

Kleuren hoeslakens:

*Voor afwijkende maten vraag uw adviseur of bel 0341 277 010

Wit Ecru Grijs

Bekijk onze complete collectie

Scan de QR-code 
of ga naar 
webshop.well-fair.nl

50 cm

40 cm

Hoekhoogte 40 cm of 50 cm?
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Cadeau-artikelen

Waterkoker  20pt

Melkopschuimer  29pt

Stofzuiger  52pt Broodbakmachine 58pt

Bloeddrukmeter  18pt Koffiezetapparaat  26pt

Airfryer  64pt Voetenzak  20pt

Platenspeler  32pt Gezichtssauna  12pt

Personenweegschaal 12pt

Staafmixer  15pt

Ruitenreiniger  23pt

Föhn  15ptWarmtekussen  14pt

Föhnborstel  24pt

Contactgrill 1800w  29pt

Cadeau-artikelen bestellen?

Info@well-fair.nl
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Algemene voorwaarden Well-Fair klantenpas
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het 
aanvragen, in bezit hebben en het gebruik van de Well-Fair 
klantenpas. Het loyaliteitsprogramma van de Well-Fair 
klantenpas wordt uitgevoerd door Well-Fair B.V. gevestigd te 
Nunspeet. De klantenpashouder kan de punten inwisselen voor 
cadeaus en onderhoudsproducten.

De houder van de Well-Fair klantenpas, verder te noemen de 
‘pashouder’, heeft bij het invullen van het aanvraagformulier 
voor de Well-Fair klantenpas kennis kunnen nemen van 
deze algemene voorwaarden en heeft door middel van 
ondertekening van het aanvraagformulier, zich akkoord 
verklaard met deze algemene voorwaarden. De pashouder 
is een natuurlijke persoon. Bedrijven zijn uitgesloten voor 
deelname aan het loyaliteitsprogramma van Well-Fair B.V.

Mogelijkheden Well-Fair klantenpas
Bij een van de evenementen van Well-Fair B.V. kan de 
pashouder – op vertoon van de Well-Fair klantenpas – 
elektronisch een aantal punten ontvangen. Op de website 
staan te allen tijde het actuele aantal te verdienen punten.

Actiematig kunnen ook extra spaarpunten worden verstrekt, 
bijvoorbeeld bij aankoop van een of meer producten tijdens 
een evenement. De pashouder ontvangt de spaarpunten over 
het netto aankoopbedrag. Over een aanbetaling ontvangt de 
pashouder geen spaarpunten; deze worden toegekend bij de 
totale afrekening van de betreffende producten. De gespaarde 
punten kunnen niet voor contant geld worden ingewisseld.

De aangeboden voordelen zijn voor de pashouder geheel 
vrijblijvend. Well-Fair kan aan de voordelen voorwaarden 
verbinden. Bij vermoeden van misbruik of van frauduleus 
handelen met de Well-Fair klantenpas is Well-Fair B.V. 
gerechtigd de voordelen niet te verstrekken en de Well-Fair 
klantenpas te blokkeren.

Het aanvragen van de Well-Fair klantenpas
Iedere persoon boven de 18 jaar kan een Well-Fair klantenpas 
aanvragen door het hiervoor bestemde aanvraagformulier (ook 
online mogelijk) in te vullen en dit ondertekend in te leveren bij 
een van de door Well-Fair B.V. georganiseerde evenementen. 
De aanvraag wordt door Well-Fair beoordeeld en kan zonder 
opgaaf van reden worden geweigerd. Bij het plaatsen van een 
order krijgt men de klantenpas gratis. Zonder order zal er € 5,- 
in rekening gebracht worden. Na acceptatie van de aanvraag 
zal de kaart zo spoedig mogelijk worden thuisgestuurd.

Eigendom van de Well-Fair klantenpas
De Well-Fair klantenpas blijft eigendom van Well-Fair B.V. Indien 
de pashouder de deelname aan het loyaliteitsprogramma wenst 
te beëindigen dan wordt verzocht de Well-Fair klantenpas aan 
Well-Fair B.V. te retourneren. De gespaarde punten zijn niet 
overdraagbaar aan anderen.

Wijziging en beëindiging van de Well-Fair klantenpasvoordelen. 
Well-Fair B.V. behoudt zich het recht voor om de aan Well-Fair 
verbonden klantenpasvoordelen te wijzigen of in zijn geheel 
te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt 
bekendgemaakt bij de evenementen en/of op de Well-Fair 
website en/of via andere media.

Bestellen van cadeaus
Hoewel de Well-Fair klantenpas geen betaalmiddel is, 
vertegenwoordigt de Well-Fair klantenpas wel een waarde door 
het aantal spaarpunten. Met deze punten zijn, mits het aantal 
toereikend is of anders met bijbetaling, cadeaus te bestellen. 
Deze staan vermeld in de klantenpasbrochure op de website 
van Well-Fair B.V.
Hiermee garandeert Well-Fair B.V. niet dat de getoonde 
artikelen te allen tijde verkrijgbaar zijn. Well-Fair streeft ernaar 
de bestelde artikelen binnen 10 werkdagen te leveren.

Garantie 
Well-Fair garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan 
de gebruikelijke eisen (en normen) die daaraan kunnen worden 
gesteld en vrij zijn van gebreken. Deze garantie vervalt indien 
het gebrek is ontstaan ten gevolge van onoordeelkundig of 
oneigenlijk gebruik. 
Garantie op het artikel zelf wordt verhaald bij de leverancier van 
het product. Ruilen is alleen mogelijk als het product ongebruikt 
is en in de orginele verpakking zit.

Waardeopbouw 
Bij elke besteding van € 100,- aan de producten van Well-Fair 
ontvangt u 1 punt, mits u klantenpashouder bent. 
Hoe spaart u punten?
• Bij aanvraag van de Well-Fair klantenpas ontvangt u 5 

punten van Well-Fair;
• Bij elk bezoek aan een van onze Well-Fair interactieve 

lezingen ontvangt u 1 punt;
• Wanneer u naar een Well-Fair interactieve lezing een 

introducé meeneemt die nog niet in het systeem van  
Well-Fair bekend is, ontvangt u 6 punten;

• Wanneer u naar een Well-Fair interactieve lezing een 
echtpaar meeneemt dat nog niet in het systeem van   
Well-Fair staat ontvangt u 10 punten.

• Bij het plaatsen van een Google-, Facebook- of Trustpilot 
review ontvangt u 5 punten. 

De waardeopbouw van klantenpaspunten geldt alleen 
indien men daadwerkelijk al pashouder is. De punten die de 
pashouder kan krijgen bij aanschaf van niet-klantenpascadeaus 
worden aan de klantenpas toegekend op het moment dat de 
gehele factuur is voldaan. 

Indien de gehele factuur is voldaan en de punten zijn niet – of 
niet volledig – toegekend kunt u contact opnemen met Well-
Fair op onderstaand adres. Indien uw bestelling minder dan 18 
punten waard is, levert u 4 punten extra in voor de verzending.

Klachten
Klachten omtrent de Well-Fair klantenpas dient de pashouder 
schriftelijk te sturen naar:
Well-Fair B.V.
Elspeterweg 30 
8071 PA  NUNSPEET
info@well-fair.nl

VoorwaardenOnderhoudsproducten

  Well-Sun reinigingsset 20pt

  Douchetoiletreiniger 8pt

  Douchetoiletontkalker 10pt

   Leerreiniger 10pt

   Wolvriend 6pt

   Textielreiniger 8pt
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Slaapcomfort

Wellness

Zitcomfort

Well-Fair BV
Elspeterweg 30
8071 PA Nunspeet
0341-277010
info@well-fair.nl
www.well-fair.nl


