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“EVERY STEP BRINGS A BENEFIT" 2019 

FULL TERMS AND CONDITIONS OF THE PROMOTION 

 

GEOX SpA, with registered office in via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di Montebelluna 

(province of Treviso), Italy. Tax ID and VAT no. IT03348440268, is running the present 
promotion called "Every step brings a benefit" (hereinafter "Promotion"), valid from 8 January 
to 15 December 2019. 
Participating in the Promotion means that the participant unconditionally accepts the regulation  

in these "Terms and Conditions". The present “Full Terms and Conditions” will be available in all 
the participating Geox Stores and on geox.com, in the "benefeet" section. 

 
1. Beneficiaries of the Promotion 

The beneficiaries of the Promotion are the final consumers over the age of 18 and that are already 

registered in the benefeet programme or who will register during the Validity Period of the Promotion. 

All employees and collaborators of the Promoting Company and any professional involved for any 

reason in this Promotion (such as, by way of example, Geox Retail employees and collaborators) may 

not participate. 

 
2. Geographic coverage 

The Promotion is valid in participating Geox Stores in Belgium and Luxembourg (the full list can be found 

on geox.com, “benefeet” section) and on geox.com, for purchases with shipping to Belgium or 

Luxembourg. The Promotion does not apply to Geox discount outlets. 

 

3. Promotion Period 

The Promotion is valid from 8 January to 15 December 2019. More specifically: 

 Points can be accumulated between 8 January and 12 December 2019 (inclusive) 

 Discount Vouchers can be used between 8 January and 15 December 2019 (inclusive) 

After 15 December 2019, points will be reset, and any unused discount vouchers will cease to be 

effective. 

 
4. The "benefeet" programme and the "Every step brings a benefit" Promotion 

benefeet is the loyalty programme by Geox Spa, dedicated to end consumers 18 years or over, offering 

exclusive discounts and benefits. 

Registering for the programme is free and can be done in any participating Geox Store or on geox.com in 

the "benefeet" section. 

All consumers registering for benefeet, as well as consumers who sign up during the Validity Period as 

specified in point 3, will have the opportunity to participate in the "Every step brings a benefit" 

Promotion, as detailed below. 
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5. How to enter and collect points 

During the validity period of the Promotion (see point 3), all consumers registering for 

the benefeet programme and who will spend any amount in one of the participating Geox 

Stores or on geox.com (using their “My Geox” account linked their own benefeet profile, and 

with shipping to Belgium / Luxembourg) will accumulate "step-points” (hereinafter "points") 

that may be converted into discount vouchers upon reaching the set threshold. 

 
In order to be entitled to the points, consumers must always identify themselves and declare 

themselves as members of benefeet before any receipt is issued (indicating at the checkout their 

surname, first name, mobile phone number or e-mails issued for registration with benefeet, in case  

of instore purchases) or before the conclusion of each transaction on geox.com (using your My Geox 

account connected to their own benefeet profile). 

Failure to do so will result in the loss of the right to the points: once the receipt has been issued or 

the transaction has been completed on geox.com, it is not possible to be awarded said points. 

 

5.1 General rules to collect points: 

For the purpose of this Promotion, consumers will accrue points as follows: 

 1 point for each € spent for the purchase of adult footwear/clothing/accessories; 

 1 point for each € spent for the purchase of cleaning products, insoles, shopping bags, and 

mending/tailoring services (*); 

 2 points for each € spent for the purchase of children's footwear/clothing/accessories (Baby, 

Junior, Teenager). 

 
It should be also noted that: 

 The purchase of gift cards and shipping costs do not contribute to the accrual of points. 

 Points are calculated only on whole figures rounded down to the net value of each 

receipt/transaction (**) for the following products/services: 

o Men's or Women's Footwear, Clothing and Accessories (Adult products): € 1 = 1 point; 

o Baby, Junior, Teen (Children's products) Footwear, Clothing, and Accessories: € 1 = 2 

points. 

Products not included in the above categories - cleaning products, insoles, shopping bags, and 

mending/tailoring services (*) - are considered as "Adult products" for accrual purposes: € 1 = 1 

point. 

Example: a receipt/transaction with 2 products, 1 child (worth € 64.90) and 1 adult (€ 120.90) 

entitles you to 248 points (64 x 2 + 120). 

 

(*) only in participating Geox Stores, as currently not available on geox.com 

(**) net value of each receipt/transaction means the expenditure for each item: 

 purchased within the same receipt/transaction; 

 net of any applicable discounts and/or associated promotions (sales, promotions, etc.). 
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As for purchases made on the e-commerce geox.com, the points will be credited 

within 2 working days of receipt of the price paid, regardless of the method of 

payment chosen by the consumer. 

It is also specified that only items purchased with shipping to Belgium / Luxembourg will be 

entitled to accrue the points for the present Promotion. 

Any purchases to be shipped to a different country will not result in points being awarded for 

this Promotion, but - if the Promotion is also running in the destination country - points will be 

awarded for use only in that country, and not summed to the ones earned in Belgium / 

Luxembourg 

Example 1: If a Belgian customer registered with this Promotion buys on Geox.com, with 
shipment of the product to a friend in Italy: as this promotion is also valid in Italy, the 

customer will accrue points with the Italian Promotion, to be used according to the relative 
regulation and not summed with any pre-existing points awarded in Belgium. 

 
Example 2: A customer registered with this Promotion buys on Geox.com, with shipment of 
the product to a friend in Switzerland: since this promotion is not running in Switzerland, the 

consumer will not accrue any points. 
 

5.2 Special cases:  

 Using the "Birthday discount"1: 

The 15% "birthday discount" will be applied to the total receipt/transaction's worth, BEFORE 

redeeming the discount voucher. 

 
Example: if I purchase as part of the same receipt/online transaction: a baby item worth €50, an 
adult product worth €100 and a cleaning product worth €8 using the 15% discount for my birthday on 
8 March and redeem the €10 discount voucher accrued with a purchase made on 5 March, the sum to 
be paid will be € 124.30 (*) and I will have accrued 165 points (**). 

(*) (€ 50 + € 100 + € 8) = € 158 - €23.70 (birthday discount) = € 134.30 - € 10 
(redeemed discount voucher); 
(**) 84 points for the baby product (thus obtained: €50 - 15% = €42.50 → 84 
points) 
+ 85 points for the adult product (thus obtained: €100 - 15% = €85 → 85 points) 
+ 6 points for the cleaning product (thus obtained: € 8 - 15% = € 6.80 → 6 points) 
- 10 points for the 10 € discount voucher. 

 
 
 In case of additional discounts being applicable 

Purchases that are eligible for additional discounts (e.g. extra discounts, etc.) contribute to the 

accrual of points net of the value of the discount applied. 

 
 Use of vouchers 

The product purchased with a voucher issued for a return in the participating Geox Shop allows you to 

accrue points on the purchase price specified on the receipt, net of any discounts and/or promotions. 

The vouchers cannot be used for purchases on geox.com. 

 
1 full T&Cs available in the "benefeet" section of geox.com 



5  

 

 

 

 
 

 
 

Example a): 

 I have no points; 

 by buying 1 child product worth € 50 I get 100 points; 

 the next day I return the purchased product and the return is associated with my 
benefeet customer code: 100 points are then deducted; 

 if I immediately exchange the purchased product with one of equal value, 100 
points will be credited back to me; therefore, the points balance after the exchange 
is 100 points. Total balance: 100 points. 

 
Example b) 

 I have no points 

 by buying 1 baby product on sale at the price of €40 I get 80 points 

 the next day I return the purchased product. The return is associated with my benefeet 
customer code: 80 points are then deducted from my balance 

 by not replacing the purchase immediately, a € 40 voucher is issued: this does not 
generate any points: my balance will therefore be zero; 

 On another occasion, I go back to the store and spend the € 40 voucher for the purchase of 
a child product worth € 60, paying €20 difference. 120 points are awarded to my account. 
Total balance: 120 points. 

 
 In case of returns 

Returns made in Geox Shop and Online do not contribute to the calculation of the net value of the 

products purchased, unlike discounts and promotions. In case of return, the points are calculated by 

applying the "General points accumulation rules", multiplying the values by -1. 

Example: 

 I purchase a child product worth € 50 with a 20% discount. I therefore spend € 40 

 In case of return, my balance will be reduced by 80 points (50 € x -20% → 40 € x 2 points). 

 
 Using the discount vouchers for the "Every step brings a benefit" Promotion 

The discount coupons constitute a separate receipt/online transaction (and therefore do not contribute 

to the calculation of the net value of the purchased product, unlike discounts and promotions). 

When using a discount voucher, the balance is calculated by multiplying -1 with the nominal value of 

the discount voucher. 

Example: 

On the 18th of May I purchase (4 lines of receipt/online transaction): 

1. a pair of adult shoes worth € 101.12, with a 20% discount; 

2. a pair of children's shoes worth € 50; 

3. I use a 10 € discount voucher; 

4. I return a baby product worth € 20 and I replace it at the same time with another Child 
product worth the same amount. 

 
Calculating the balance of the receipt/online transaction lines: 

1. +80 points (101.12 € x -20% → 80.90 € rounded down); 2. +100 points (50 x 2); 

2. -10 points (10 € x -1); 
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3. -40 points (20 € x -2) for the return and +40 points (20 € x 2) for the 

replacement product. 

Total score from the receipt/online transaction: 170 points (80 + 100 - 10 - 

40 + 40). 

 

5.3 Bonus Points:  

 Bonus for Multi-Channel purchases: +50 points 

During Promotion validity Period, by purchasing at least two Geox products (excluding: cleaning 

products, insoles, shopping bags, and mending/tailoring services, gift cards, shipping costs) via 

two different channels - or at least 1 purchase valid in a participating Geox stores and at least 1 

purchase valid on Geox.com with shipping to Belgium / Luxembourg - consumers will accrue 50 

extra points (one-off). 

The bonus will be credited following the second valid purchase. 

The Bonus for Multi-Channel purchases can be combined with the two additional Bonuses 

described below. 

 

 Bonus for linking your benefeet profile to your My Geox account: +20 points 

By linking your benefeet profile to your My Geox account, you will earn 20 extra points (one-off). 

Please note that, in order to be eligible for the bonus, the e-mail address of your benefeet profile and 

the e-mail address of your My account Geox must match. 

 
To link the two profiles and have the bonus awarded, the customer must follow the instructions below 

detailed (either option): 

a) If you are registered with benefeet and you have a "My Geox" account, but you have not yet 

linked the two profiles, log into your My Geox account at geox.com, go to the benefeet 

section and complete the procedure described to connect the two profiles. 

b) If you have subscribed to benefeet, but do not have a My Geox account, go to “LOGIN” , 

create a My Geox account by entering your details, choose the option "I already have a 

benefeet profile and I would like to link it to My Geox account" and complete the procedure 

described. 

c) If you are not registered with benefeet, but you have a My Geox account, log into your My 

Geox account at geox.com, select "benefeet" from the menu and complete the required fields 

to subscribe to benefeet. 

d) If you are not registered with benefeet and do not have a My Geox account, go to “LOGIN”, 

create a My Geox account by entering your details, choose the option "I want to join benefeet 

now" and complete the process. 

NB: if you choose the option "I will join the benefeet program at a later time", the bonus will 

only be accrued if you link your benefeet profile before the end of the Promotion. 

The bonus will be credited upon completion of the procedure described above. 

NB: the bonus will not be awarded to customers that have linked the two profiles prior to the 

beginning of the Promotion. This bonus can be combined with the "multi-channel purchase" bonus 

and with "events" bonuses. 

http://www.geox.com/it/crea-account
http://www.geox.com/it/crea-account
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 Event bonuses: 

Throughout the Promotion, Geox reserves the right to introduce special promotional 

events, at certain Geox Stores and/or on geox.com. The events may affect certain 

periods of time and/or certain ranges of product (excluding: cleaning products, insoles, 

shopping bags, and mending/tailoring services, gift cards, shipping costs) and/or certain 

categories of benefeet members, etc. 

During "special events", Geox will notify the customers registered with benefeet the details, 

the conditions, and the applicable extra points that can be accrued. 

These bonus events can be combined with the "multi-channel purchase bonus" and with the 

"Bonus for connecting your benefeet profile to your "My Geox" account" 

 

5.4 General notes on how to collect points 

 Points can be accumulated until 12 December 2019. From 13 to 15 December 2019 it will only be 

possible to use the vouchers that are still not redeemed. The points will be automatically reset on 16 

December 2019. 

 With reference to purchases made at physical stores, customers will accrue points by making 

purchases in any participating Geox Store in Belgium/Luxembourg, regardless from which Geox Store 

the registration to benefeet was made. 

 The Promotion is not retroactive. Therefore, the customer cannot request points for a purchase made 

prior to his/her registration with benefeet, even if the purchase was made during the period of 

validity of the Promotion. 

 The list of Geox Stores participating in the Promotion, which can be consulted in the appropriate 

section of the geox.com website can be updated at any time: the customer cannot therefore request 

points for a purchase made in a Geox Store that has subscribed to the Promotion following the date 

of the purchase. 

 Points accrued by the same customer registered with benefeet, but with different customer codes, 

even if belonging to the same person, cannot be combined. 

 Points earned in multiple Geox Stores on the territory of Belgium / Luxembourg and/or on geox.com 

for purchases with shipping to Belgium/Luxembourg from the same customer registered with 

benefeet through a single customer code, are added automatically. 

 The customer registered with benefeet who accumulates points in Geox Stores and/or on geox.com in 

more than one country, has two or more separate points balances that cannot be combined (one for 

each country). Each points balance has its own status and the relative advantages and is redeemable 

only in the country in which the points were collected. 

 The customer registered with benefeet can consult his/her own balance points and the discount 

vouchers still available on the receipt or on the order confirmation message shown after any purchase 

on geox.com or on their account. 
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6. DISCOUNT VOUCHERS 

Once the pre-defined limits are reached, customers will be able to convert the points 

accumulated into Discount E-Vouchers, to be used at a later purchase. 

 
6.1 Points range 

More precisely, a "status" will be achieved at each points range, giving the right to redeem a 

voucher, as described below: 

 
 

POINTS VOUCHER STATUS DISCOUNT VOUCHER VALUE 

150 Urban Walker €10 

250 Globe Walker €15 

500 Moon Walker €25 

1,000 Star Walker €50 

 
6.2 Converting points into Discount Vouchers  

The update of the points balance and the availability of the vouchers will take place: 

- immediately in case of purchases at the Geox Shop 

- for purchases made on the e-commerce geox.com, the points will be credited within 2 working days 

of receipt of the price paid, regardless of the method of payment chosen by the consumer 

 
In case of technical problems, the update will take place within 2 working days compared to the above 

 

Upon reaching each of the thresholds set out in point 6.1, the customer will accrue a Status and can 

freely decide if and when to redeem the corresponding discount voucher: these, accrued in each 

individual threshold, can thus be redeemed individually or be combined, as detailed at the following 

point. 

 
Please note that a balance of intermediate value points between one status and the next will always 

entitle the discount voucher corresponding to the lower status. 

Example: 180 points entitle you to a €10 voucher, corresponding to the Urban Walker status (150 

points). 

 
6.3 Methods for using Discount Vouchers 

 Option 1 - Single use of vouchers 

The accrued vouchers can be used individually upon a purchase of equal or greater value. 

In the case of purchases made in the Geox Shop or on geox.com with online payment, where the 

points are credited immediately, the vouchers obtained when the Moon Walker and Star Walker status 

are reached may be used already on the expenditure that gave the right to achieving the 
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threshold itself. 

In the case of purchases made on geox.com with payment on delivery, however, 

where the points will be credited upon receipt of the price paid, the vouchers can be 

used on a subsequent purchase. 

In all cases, the voucher must be spent on a purchase of equal or greater value 

(according to the procedures and limits set forth in this document). 

 
 Option 2 - Cumulative use of vouchers 

Alternatively, the discount vouchers can be added together, as shown below: 

 Once the 150 points threshold has been reached, the consumer will acquire the status of 

"Urban Walker" and will be entitled to redeem a € 10 discount to be used on a purchase of 

equal or greater value (according to the procedures and limits set forth in this document). This 

voucher may be used individually or kept, to be used cumulatively with one of the vouchers 

pertaining to the higher thresholds. 

 Once the 250 points have been reached, the consumer will acquire the status of "Globe Walker" 

and will be entitled to redeem a discount of €15, to be used on an expense of equal or greater 

value (according to the procedures and limits set forth in this document). 

If the customer has not yet used the € 10 voucher for the first threshold, he/she can combine 

it with the €15 voucher, thus benefiting from a total discount of €25 (€10 + €15), to be used 

on a subsequent purchase of equal or greater value than the sum of the two vouchers 

(according to the procedures and limits set forth in this document). 

The same ability to combine will also apply to the use of the vouchers related to the Moon Walker and 

Star Walker statuses whose discounts can be used individually or together with the discounts of the 

previous thresholds. 

 
6.4 Reset of the points 

When a voucher is accrued, the points awarded up to that point, which enabled the discount coupon to 

be obtained, are not reset but remain in the points balance of the member, net of discount vouchers 

redeemed in the receipt/online transaction that allowed for the award of the discount voucher itself. 

Example: 

 I have 400 points and I have not yet redeemed the 2 discount vouchers so far accrued (worth €10 

and €15). 

 I make a purchase worth €100 on an adult product and reach the threshold of 500 points that gives 

me a €25 voucher. 

 I immediately redeem all 3 vouchers (€ 10 + € 15 + € 25). 

 The balance points to close the receipt will therefore be 450 points (400 + 100 - 10 - 15 - 25) 

 
In case of exceeding the threshold of 1,000 points (Status Star Walker), customers will not be entitled 

to further benefits, but will have their points balance cleared and start collecting again from zero. 
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6.5 Conditions for using discount vouchers  

 Each voucher can be redeemed only once and exclusively by the same 

member of benefeet who has been awarded it; discount vouchers are not 

transferable to third parties, cannot be converted into good merchandise or gift cards 

or cash or give the right to change in cash. 

 In no case will it be possible to accrue and redeem the same discount voucher several 

times: therefore, by way of example but not exhaustively, if a consumer immediately 

redeems a matured voucher with the Moon Walker or Star Walker status (see point 6.3), 

they will not be entitled to the voucher again with a subsequent voucher. 

Example: I have 400 points, I spend 100 € on an adult product and I get 500 points 
(Moon Walker status). I decide to use the €25 accrued voucher at the same time. 
The points calculation is: 400 + 100 - 25 = 475 points. If, with a subsequent 
purchase, I reach 500 points again, I will not have the right to a further €25 discount 
voucher, as already accrued and redeemed once. 

 
 The purchase on which the discount voucher (or discount vouchers) is redeemed also 

contributes to the accrual of the points, net of the redeemed voucher(s), and net of any returns, 

provided the purchase is made within 12 December 2019; purchases made from 13 and 15 

December 2019 do not contribute to the accrual of points. 

 Discount vouchers are redeemable only on products at full price (e.g. not on sale or other 

promotion), provided the price of the purchased product is higher than the amount of the 

voucher. 

 The vouchers cannot be redeemed for the purchase of cleaning products, insoles, shopping bags, 

mending/tailoring services, gift cards, mending/tailoring services, shipping costs. 

 The discount vouchers accrued during the Validity Period of the initiative must be used no later 

than 15 December 2019. Once this term has expired, the unused discount vouchers will lose all 

validity. 

 Discount vouchers can only be redeemed in the country where they were earned; therefore, in 

case of purchase on Geox.com you can redeem a voucher only if the country of delivery of the 

product coincides with the country in which the points necessary to achieve the voucher you 

intend to use have been awarded. Similarly, in the case of purchases in participating Geox Stores 

abroad, it will not be possible to use discount vouchers obtained through points accrued with 

purchases in the territory of Belgium / Luxembourg and vice versa. 

 
7. RETURNS 

In order to ensure the correct calculation of points, the return of a product purchased at a Geox Shop 

can only take place at the Geox Shop where the purchase was made. 

To make the return, it is essential to show the original receipt of the product purchased: in the absence 

of the original receipt, the correct calculation of points will not be guaranteed. 

To return a product purchased on geox.com, consumers must follow the procedures indicated on the 

site, in the "Returns and Refunds" section. 
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In both cases (whether it is a product purchased in a Geox Store participating in the "Every 

step brings a benefit" Promotion, or whether it is a product purchased on geox.com), the 

return involves the reversal of the base points previously originated from the product being 

returned; the points update will be visible on the receipt or on geox.com or on your 

benefeet account; in case of unforeseen technical problems, points updating will be visible 

within 48 hours. 

If a reversal of points for returns produces a point balance lower than a previously achieved 

status, subsequently achieving the same status a second time will not entitle to the relative 

discount voucher, as already accrued once. 

In the case of a product returned to a Geox Store (not in case of returns online), the benefeet 

member can choose whether to replace the returned product at the same time with another one 

available at the Geox Store paying the difference, or whether to receive a voucher of value equal to 

the purchase price of the returned product. 

Vouchers do not contribute to the accrual of points. The replacement product purchased with a 

voucher allows you to accrue points on the purchase price specified on the receipt, net of any 

discounts and/or promotions. 

 
In case of return of a purchased item using the birthday discount2, the 15% birthday discount remains 

valid only if the goods are returned within the validity period of the birthday discount; if the return is 

made after this deadline, the value of the discount enjoyed at the time of purchase must be paid. 

Examples: 

a) Returned within the validity period of the birthday discount: 

 on the 9th of March (i.e. within the period of validity of the birthday discount) I purchase a child 

product, (whose price, of € 50, went down to € 42.50 by virtue of the birthday discount and 
therefore generated 84 points); 84 points are subtracted and: 

o If I do not replace the product returned with another product at the same time, I receive 
a voucher of € 42.50 (I am not credited with any points) and, if I use the goods voucher 
within the validity period of the birthday discount to purchase a product of the same 
original price of the returned product (50 €), I will not pay any difference and I will be 
credited 84 points; 

o If I replace the product returned with another child product worth the same amount (€ 
50) I do not pay any difference and I will be credited 84 points. 

 

b) Returns beyond the validity period of the birthday discount 
 On 20 March - and therefore beyond the period of validity of the birthday discount - I purchase a 

child product (the price of which, € 50, went down to € 42.50 by virtue of the birthday discount 
and therefore generated 84 points); 84 points are subtracted and: 

o if I do not replace the product returned with another product at the same time, I am 
issued a voucher worth € 42.50 (no point is credited to me); 

o if I replace the product returned with another child product of the same price of the 
returned product (€ 50), I pay € 7.50 - equal to the difference between € 42.50 (cost of 
the product returned after the application of the birthday discount) and € 50 (cost of the 
replacement product that does not benefit from the birthday discount) and I am credited 
with 100 points. 

 

 
2 full T&Cs available in the "benefeet" section of geox.com 



12  

 

 

 

 
 

 

 

8. Processing of personal data 

Those registering with "benefeet", Geox SpA with registered office in Biadene  di 

Montebelluna (TV), Italy, Via Feltrina Centro no. 16, as Data Controller, may use  the 

personal data provided by registered users to manage their subscription to the benefeet 

programme and allow them to access the discounts (or prizes) and initiatives referred to in 

this Regulation. 

The processing will be carried out in compliance with EU Regulation 679/2016, General Data 

Protection Regulation (the "Regulation") and for the entire duration of membership of the benefeet 

programme. By writing to privacy@geox.com, registered consumers will be able to exercise the  

rights set forth in articles 15 to 22 of the Regulation, including accessing their personal data, 

updating it, deleting it, revoking their consent, submitting a complaint to the competent authority for 

the protection of personal data. The privacy statement on the processing of personal data of the 

members of the benefeet programme is available in the "benefeet" section 

 
9. Withdrawal from the benefeet programme 

Users wishing to cancel their subscription to benefeet may make a specific request to the e-mail address 

privacy@geox.com, as specified in the privacy notice on the processing of personal data available in the 

"benefeet" section. Following the request for withdrawal from the programme, the personal data provided 

by users will be deleted, while any remaining points associated with the account and any vouchers issued 

will be cancelled. The user will also lose the right to take advantage of any promotion reserved for 

benefeet members (such as, for example, but not limited to, the "Birthday Discount" promotion), even 

those already running. 

 
10. Amendment to these Full Terms and Conditions 

The promoter reserves the right to modify at any time the content of the articles of this Terms and 

Conditions in whole or in part, taking care that the changes made do not affect the acquired rights of the 

members of the programme. Any changes made to the present Rules will be communicated in advance to 

the members in the same way or in equivalent forms with which they have come to know the present 

Regulation 

 
11. ADDITIONAL BENEFITS 

Throughout the Promotion, Geox reserves the right to introduce special promotional events dedicated to 

some categories of benefeet members, which may affect some Geox Stores and/or the company's online 

sales on geox.com. The details of said events (such as duration, products concerned, discount applied, 

and/or loyalty points, etc.) will be notified as applicable to the benefeet members concerned and possibly 

regulated by dedicated Terms and Conditions. 

 
These full Terms and Conditions shall be governed by all applicable laws of Belgium and Luxembourg. 

 

 

 

 

mailto:privacy@geox.com
mailto:privacy@geox.com
mailto:privacy@geox.com
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Algemene voorwaarden van de promotieactie 

BENEFEET "ELKE STAP EEN VOORDEEL" 2019 

 
GEOX S.p.A., met maatschappelijke zetel in via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di 
Montebelluna (TV) – Italia, belasting- en btw-nummer 03348440268., organiseert deze 
promotieactie, genaamd "Elke stap een voordeel" (hierna "Promotie"), geldig vanaf 8 januari 
tot 15 december 2019. 
Deelname aan deze actie houdt voor de deelnemer de onvoorwaardelijke aanvaarding in van 

de regels in deze "Algemene Voorwaarden", die beschikbaar zijn in alle deelnemende Geox 
Shops en op geox.com, in de rubriek "benefeet". 

 
1. Doelgroep 

De doelgroep van de Promotie zijn volwassen eindverbruikers die al zijn ingeschreven in het 

programma benefeet of die zich tijdens de geldigheidsduur van de actie zullen registreren. 

Alle werknemers en medewerkers van het bedrijf dat de Promotie voert en al diegenen die op 

verschillende manieren professioneel betrokken zijn bij deze actie (zoals bijvoorbeeld werknemers en 

medewerkers van Geox Retail) zijn uitgesloten van deelname. 

 
2. Territoriaal toepassingsgebied 

De actie is geldig in de deelnemende Geox Shops in België en Luxemburg (volledige lijst op geox.com, 

rubriek benefeet) en op de website geox.com, voor aankopen met verzending in België en Luxemburg. De 

actie is niet geldig in Geox Outlets. 

 
3. Duur 

De actie loopt van 8 januari tot 15 december 2019. Meer bepaald: 

 Periode van punten sparen: van 8 januari tot en met 12 december 2019 (incl.) 

 Periode van gebruik van bonnen: van 8 januari tot en met 15 december 2019 (incl.) 

Na 15 december worden de punten opnieuw op nul gezet en zijn ongebruikte kortingsbonnen niet meer 

geldig. 

 
4. Het "benefeet"-programma en de actie "Elke stap een voordeel" 

benefeet is het getrouwheidsprogramma van Geox Spa, gereserveerd voor meerderjarige eindverbruikers, 

dat recht geeft op exclusieve kortingen en voordelen. 

Registratie voor het programma is gratis en kan worden gedaan in elke deelnemende Geox Shop of op 

geox.com in de rubriek "benefeet". 

Alle consumenten die zich registreren bij benefeet, en alle consumenten die zich inschrijven tijdens de 

geldigheidsperiode vermeld in punt 3, mogen deelnemen aan de actie "Elke stap een voordeel", zoals 

hieronder beschreven. 
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5. Voorwaarden voor deelname en puntenaccumulatie 

Tijdens de geldigheidsperiode van de actie (zie punt 3) hebben alle consumenten die 

geregistreerd zijn bij benefeet en die om het even welk bedrag uitgeven in een van de 

deelnemende Geox Shops of op geox.com (via hun My Geox-account en met verzending 

in België / Luxemburg) recht op het verzamelen van stappunten (hierna "punten") die bij 

het bereiken van de vastgestelde drempels in kortingsbonnen kunnen worden omgezet. 

 
Om recht te hebben op punten, moet de consument zich altijd identificeren en aantonen dat 

hij/zij benefeet-lid is, vooraleer een kassaticket wordt uitgegeven (door aan de kassa de 

familienaam, voornaam, gsm-nummer of e-mail aan te geven waarmee de registratie bij benefeet 

gebeurd is) of vóór het beëindigen van elke transactie op geox.com (via het My Geox-account 

verbonden aan het benefeet- profiel). 

Anders verliest de consument het recht op de overeenkomstige punten: zodra het kassaticket is 

uitgegeven of de transactie op geox.com is beëindigd, is het niet mogelijk om deze op enigerlei wijze 

terug te vorderen. 

 
5.1 Algemene regels voor het verzamelen van punten: 

In het kader van deze actie zullen de consumenten als volgt punten verdienen: 

 1 punt voor elke euro bij aankoop van schoenen/kleding/accessoires voor volwassenen; 

 1 punt voor elke euro bij aankoop van reinigingsproducten, inlegzolen/steunzolen, 

boodschappentassen en herstel-/verstelservice (*); 

 2 punten voor elke euro bij aankoop van schoenen/kleding/kinderaccessoires (baby, junior, 

teenager). 

 
Er wordt gespecificeerd dat 

 De aankoop van cadeaubonnen en verzendkosten geen punten opleveren. 

 De punten alleen berekend worden op gehele getallen, afgerond op de nettowaarde van elke regel 

op de kassabon/transactie (**) voor de volgende producten/diensten: 

o Schoenen, kleding en accessoires voor dames en heren (producten voor volwassenen): 1€ 

= 1 punt; 

o Schoenen, kleding en accessoires  voor baby, junior, teenager (producten voor kinderen): 

1€ = 2 punten. 

Producten die niet onder de bovenstaande categorieën vallen - reinigingsproducten, 

inlegzolen/steunzolen, boodschappentassen en herstel/verstelservice (*) - worden voor het 

berekenen van de score als "producten voor volwassenen" beschouwd: 1 € = 1 punt. 

Voorbeeld: Een kassabon/transactie met 2 producten, 1 product voor kinderen (van 64,90€) en 1 

product voor volwassenen (van 120,90€) geeft recht op 248 punten (64 x 2 + 120). 

 

(*) alleen in deelnemende Geox Shops, omdat die service momenteel niet beschikbaar is op 
geox.com 

(**) onder nettowaarde van elke regel op de kassabon/transactie wordt verstaan: de uitgaven voor 
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elk artikel: 
 aangekocht op dezelfde kassabon/transactie; 

 na aftrek van eventuele kortingen en/of bijbehorende promoties 
(solden, promoties, enz.). 

 
Wat betreft aankopen gedaan op e-commerce geox.com, worden de punten gecrediteerd 

binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling, ongeacht de door de consument gekozen 

betalingswijze. 

Er wordt ook gespecificeerd dat alleen aankopen met verzending naar België / Luxemburg 

punten opleveren voor deze actie . 

Eventuele aankopen met verzending naar een ander land zullen geen punten opleveren voor 

deze actie, maar - als het land van bestemming ook deelneemt aan de actie - heeft u recht op 

punten die alleen in dat land geldig en bruikbaar zijn, en die niet kunnen samengeteld worden 

met de punten de België / Luxemburg. 

 
Voorbeeld 1: Een consument die is geregistreerd voor deze actie, koopt op Geox.com, met 
verzending van het product naar een vriend in Frankrijk: aangezien deze promotie ook in 
Frankrijk actief is, verdient de consument punten voor de Franse actie en deze punten kunnen 
worden gebruikt volgens de betreffende regelgeving en ze kunnen niet worden toegevoegd aan 
het bestaande saldo van punten de België / Luxemburg. 

 

Voorbeeld 2: Een consument die is geregistreerd voor deze actie, koopt op Geox.com, met 
verzending van het product naar een vriend in Zwitserland: aangezien deze promotie niet actief is 
in Zwitserland, zal de consument geen punten verdienen. 

 

5.2 Bijzondere gevallen:  

 Bij gebruik van de "VERJAARDAGSKORTING" (de algemene voorwaarden van de Benefeet 

promotieactie "Verjaardagskorting" zijn te vinden in de sectie "benefeet" op geox.com):  

De "verjaardagskorting", gelijk aan 15%, zal worden toegepast op het totaal van de 

kassabon/transactie, VOORDAT een eventuele kortingsbon wordt ingewisseld. 

 
Voorbeeld: als ik met dezelfde kassabon/transactie een aankoop doe van een kinderartikel van 50€, 
een product voor volwassenen van 100€ en een reinigingsproduct van 8€, waarbij ik gebruik maak van 

de korting van 15% die ik voor mijn verjaardag op 8 maart heb ontvangen en van de kortingsbon van 
10€ die ik verkregen heb bij een aankoop op 5 maart, dan is het te betalen bedrag 124,30€ (*) en heb 
ik 165 punten (**) verdiend. 

(*) (50€ + 100€ + 8€) = 158€ -23,70€ (verjaardagskorting) = 134,30€ - 10€ 
(inwisseling van kortingsbon); 

(**) 84 punten voor het kinderproduct (verkregen als volgt: 50€ - 15% = 42,50€ →

84 punten) 

+ 85 punten voor het volwassenenproduct (verkregen als volgt: 100€ - 15% = 85€ →

85 punten) 

+ 6 punten voor het reinigingsmiddel (verkregen als volgt: 8€ - 15% = 6,80€ → 6 
punten) 
-10 punten voor het inwisselen van de kortingsbon van 10€. 

 
 In geval van toepassing van bijkomende kortingen 

Aankopen waarbij men kan profiteren van bijkomende kortingen (bv. extra korting, enz.) dragen bij 

tot de opbouw van punten, min de waarde van de toegepaste korting. 
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 In geval van gebruik van waardebonnen 

Met het product dat werd aangekocht met een waardebon in de deelnemende Geox 

Shops kunt u punten verdienen op de aankoopprijs vermeld op de kassabon, na 

aftrek van eventuele kortingen en / of promoties. 

Waardebons kunnen niet worden gebruikt voor aankopen op geox.com. 
 

Voorbeeld a): 

 Ik heb nul punten; 

 bij aankoop van 1 kinderproduct van 50€ krijg ik 100 punten; 

 de volgende dag retourneer ik het gekochte product en de retourzending is 
gekoppeld aan mijn benefeet-account: de 100 punten worden dan afgetrokken; 

 als ik het gekochte product onmiddellijk vervang door een product van gelijke waarde, 
krijg ik terug 100 punten; het saldo van de punten na vervanging is dus gelijk aan 100 
punten. Totaal saldo: 100 punten. 

 
Voorbeeld b) 

 Ik heb nul punten 

 ik koop 1 kinderproduct in solden tegen een prijs van 40 €. Ik krijg 80 punten 

 de volgende dag retourneer ik het gekochte product. De retournering is gekoppeld aan 
mijn benefeet-account: 80 punten worden van mijn saldo afgetrokken. 

 Als ik niet onmiddellijk een vervangend product koopt, ontvang ik een waardebon van 40 €: 

de uitgegeven waardebon levert geen punten op: mijn saldo is dan nul; 

 dan ga ik terug naar de winkel en besteed ik de waardebon van 40 € voor de aankoop van een 
kinderproduct van 60 €, ik betaal het verschil van 20 €. Ik krijg 120 punten bijgeschreven. 
Totaal saldo: 120 punten. 

 
 In geval van retourneren 

Retourzendingen in de Geox Shops en online dragen niet bij tot de berekening van de nettowaarde van 

de aangekochte producten, in tegenstelling tot kortingen en promoties. In geval van retournering 

worden de punten berekend door toepassing van de "Algemene regels van de puntenopbouw", waarbij 

de waarden met -1 vermenigvuldigd worden. 

Bijvoorbeeld: 

 ik koop een kinderproduct ter waarde van 50 €, in promotie met -20%. Mijn kosten zijn dus 40 

€. 

 In geval van retournering wordt mijn score verminderd met 80 punten (50€ x -20% → 40€ x 

2 punten). 

 

 Bij het gebruik van kortingsbonnen van de actie "Elke stap een voordeel" 

De gebruikte kortingsbonnen vormen een afzonderlijke kassabon/transactielijn (en dragen dus niet bij 

aan de berekening van de nettowaarde van het gekochte product, in tegenstelling tot kortingen en 

promoties). 

Bij het gebruik 

van een kortingsbon wordt de score berekend door de coëfficiënt -1 te vermenigvuldigen met de 

nominale waarde van de kortingsbon. 

Bijvoorbeeld: 
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op 18 mei koop ik (4 kassabon/transactielijnen): 

1. een paar schoenen voor volwassenen ter waarde van 101,12€, met 

een korting van 20%; 

2. een paar kinderschoenen ter waarde van 50€; 

3. Ik gebruik een kortingsbon van 10€; 

4. Ik retourneer een kinderproduct voor 20€ en vervang het tegelijkertijd 

door een ander kinderproduct van hetzelfde bedrag. 

 
Berekening van de score per kassabon/transactielijn: 

1. +80 punten (101,12€ x -20% → 80,90€ naar beneden afgerond); 2. +100 

punten (50 x 2); 

3. -10 punten (10€ x -1); 

4. -40 punten (20€ x -2) voor de retourzending en +40 punten (20€ x 2) voor het 

vervangende product. 

Totale score van de kassabon/transactie: 170 punten (80 + 100 - 10 - 40 + 40). 

 
5.3 Bonuspunten:  

 multi-channel aankoopbonus: +50 punten 

Tijdens de geldigheidsperiode van de actie (zie punt 3) bij ten minste twee aankopen van Geox- 

producten (met uitzondering van: reinigingsproducten, inlegzolen/steunzolen, boodschappentassen 

en herstel/versteldiensten, cadeaubonnen, verzendkosten) via twee verschillende kanalen – dus 

tenminste één geldige aankoop in een deelnemende Geox-winkel en tenminste één geldige aankoop 

op Geox.com met verzending naar België / Luxemburg - verdient de consument een bonus van 50 

extra punten (eenmalig). 

De bonus zal worden gecrediteerd na de tweede geldige aankoop. 

De multi-channel aankoopbonus kan worden gecombineerd met de twee extra bonussen die hieronder 

worden beschreven. 

 

 Bonus voor het koppelen van uw benefeet profiel aan uw My Geox-account: +20 punten 

Door hun benefeet profiel te koppelen aan hun My Geox-account, krijgen consumenten een extra bonus 

van 20 punten (eenmalig). Er wordt gespecificeerd dat om in aanmerking te komen voor de bonus 

moet het e-mailadres van benefeet profiel en het e-mailadres van My Geox-account overeenkomen. 

 
Om de twee profielen te koppelen en de bonus te verdienen, moet de consument op een van de 

volgende manieren te werk gaan (verschillende opties): 

a) Als u een benefeet-lid bent en een My Geox-account heeft, maar u heeft de twee profielen nog 

niet gekoppeld, moet u inloggen op uw My Geox-account op geox.com en klikken op de rubriek 

benefeet. Volg dan de beschreven procedure om de twee profielen te koppelen. 

b) Als u een benefeet-lid bent, maar geen Mijn Geox-account heeft, ga dan naar geox.com maak 

een My Geox-account aan door uw gegevens in te voeren, kies de optie "Ik heb al een benefeet- 

profiel en wil het koppelen aan een My Geox-account" en ga verder volgens de beschreven 

procedure. 

c) Als u geen benefeet-lid bent, maar een Mijn Geox-account heeft, dan meldt u zich aan op uw 

My Geox-account op geox.com ", selecteert u "benefeet" in het menu en vult u de vereiste 

http://www.geox.com/it/my-account
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velden in voor het benefeet-lidmaatschap. 

d) Als u geen benefeet-lid bent en geen Mijn Geox-account heeft, dan logt u 

in op de pagina geox.com, maakt u een My Geox-account aan door uw 

gegevens in te voeren en kiest u de optie "Ik wens nu lid te worden van 

benefeet!" en u voltooit de beschreven procedure. Let op: als u kiest voor de 

optie "Ik zal op een later tijdstip deelnemen aan het benefeet-programma", zal 

de bonus alleen worden uitgekeerd als u uw benefeet-profiel koppelt voordat de 

actie afloopt. 

 

De bonus wordt gecrediteerd niet later dan 2 werkdagen na afloop van de procedure. 

NB: De bonus wordt niet toegekend aan consumenten die de twee profielen al hebben 

gekoppeld voor de start van de geldigheid van de actie. 

Deze bonus kan worden gecombineerd met de "multi-channel aankoopbonus" en de 

"evenementenbonus". 

 

 Evenementenbonus: 

Tijdens de geldigheidsperiode behoudt Geox zich het recht voor om speciale promotionele 

evenementen te introduceren bij bepaalde Geox Shops en/of op geox.com. Evenementen kunnen te 

maken hebben met bepaalde tijdsperioden en/of bepaalde productlijnen (met uitzondering van: 

reinigingsproducten, inlegzolen/steunzolen, boodschappentassen, en herstel/versteldiensten, 

cadeaubonnen, herstel/versteldiensten, verzendkosten) en/of bepaalde categorieën van benefeet- 

leden, enz.). 

In geval van activering van "speciale evenementen", zal Geox de details, voorwaarden en de 

betreffende extra punten die kunnen worden verdiend, doorgeven aan de consumenten die zijn 

ingeschreven bij benefeet. 

Deze evenementenbonussen kunnen worden gecombineerd met de "multi-channel aankoopbonus" en 

de "Bonus voor het koppelen van uw benefeet profiel aan uw Mijn Geox-account". 

 
5.4 Algemene opmerkingen over het verzamelen van punten 

 Punten kunnen worden opgebouwd tot 12/12/2019. Van 13 tot 15 december 2019 kunnen alleen de 

bonnen gebruikt worden die nog niet zijn ingewisseld. De punten worden automatisch op nul gezet op 

16/12/2019. 

 Met betrekking tot aankopen op verkooppunten verdient de consument punten door aankopen te doen 

in een deelnemende Geox Shop België en Luxemburg. ongeacht in welke Geox Shop benefeet is 

geregistreerd. 

 De actie heeft geen terugwerkende kracht. De consument kan dus geen punten verdienen voor een 

aankoop die hij vóór zijn registratie bij benefeet heeft gedaan, ook al is de aankoop tijdens de 

geldigheidsperiode van de actie gebeurd. 

 De lijst van Geox Shops die deelnemen aan de actie, altijd beschikbaar in de daartoe bestemde rubriek 

van de website geox.com, wordt regelmatig geactualiseerd: de consument kan dus geen punten 

aanvragen voor een aankoop in een Geox Shop die zich na de aankoopdatum bij de actie heeft 

http://www.geox.com/it/crea-account
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aangesloten. 

 Punten die werden verdiend door dezelfde consument die bij benefeet is 

geregistreerd, maar met verschillende klantenaccounts, ook al behoren ze tot 

dezelfde persoon, kunnen niet worden samengeteld. 

 Punten die in meerdere Geox Shops zijn verdiend op het grondgebied van België / 

Luxemburg en/of op geox.com voor aankopen met verzending naar België / Luxemburg 

door eenzelfde consument, geregistreerd bij benefeet via één klantenaccount, worden 

automatisch samengeteld. 

 Een geregistreerde consument die punten verzamelt in de Geox Shop en/of via geox.com  

in meer dan één land, heeft twee of meer afzonderlijke en niet-cumulatieve saldi (één voor 

elk land). Elk puntensaldo komt overeen met de toekenning van een bepaalde status en het 

verkrijgen van de daaraan verbonden voordelen die alleen kunnen worden ingewisseld in het 

land waar ze werden verworven. 

 De bij Benefeet geregistreerde consument kan het saldo van zijn nog beschikbare punten en 

kortingsbonnen consulteren op de kassabon of op de orderbevestiging bij een aankoop op 

geox.com, of op zijn account. 

 
6. KORTINGSBONNEN 

Wanneer de vooraf gedefinieerde puntendrempels zijn bereikt, kunnen consumenten hun verzamelde 

punten omzetten in elektronische kortingsbonnen, die gebruikt kunnen worden bij een volgende aankoop. 

 
6.1 Voorziene puntendrempels 

Meer in het bijzonder zal elke puntendrempel overeenkomen met het bereiken van een "status", die het 

recht geeft om een bon in te wisselen, zoals hieronder beschreven: 

PUNTEN STATUS BON WAARDE VAN DE 

KORTINGSBON 

150 Urban Walker 10€ 

250 Globe Walker 15€ 

500 Moon Walker 25€ 

1000 Star Walker 50€ 

 
6.2 Punten omzetten in kortingsbonnen  

Het puntensaldo en de beschikbaarheid van de bonnen worden bijgewerkt onmiddellijk in geval van 

aankopen in Geox Shops; wat betreft aankopen gedaan op e-commerce geox.com, worden de punten 

gecrediteerd binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaalde prijs, ongeacht de door de consument 

gekozen betalingswijze. 

 
Wanneer elk van de in punt 6.1 genoemde drempels is bereikt, heeft de consument een status verdiend 

en is hij vrij om te beslissen of en wanneer hij de overeenkomstige kortingsbon inwisselt: de afzonderlijke 

opgebouwde waardebonnen kunnen in feite afzonderlijk worden ingewisseld of ze kunnen met elkaar 
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worden gecumuleerd, zoals in het volgende punt beter wordt beschreven. 

 

Houd er rekening mee dat een puntensaldo van tussenliggende waarde tussen de ene 

status en de andere altijd recht geeft op de kortingsbon die overeenkomt met de lagere 

status. 

Voorbeeld: 180 punten geven recht op een kortingsbon van € 10,- die overeenkomt 

met de Urban Walker-status (150 punten). 

 
6.3 Hoe kortingsbonnen gebruiken 

 Optie 1 - Eenmalig gebruik van de koringsbonnen 

De verdiende kortingsbonnen kunnen individueel worden gebruikt bij een uitgave van gelijke 

of hogere waarde. 

Voor aankopen in Geox Shops of op geox.com met betaling online, waarbij de punten 

onmiddellijk worden gecrediteerd, kunnen de bonnen waarmee de status Moon Walker en Star 

Walker bereikt werd, eventueel al gebruikt worden op de uitgave waarmee die drempel bereikt 

werd. 

Bij aankopen op geox.com met betaling bij levering, waarbij de punten worden gecrediteerd na 

ontvangst van de betaling, kunnen de bonnen daarentegen worden gebruikt voor een volgende 

uitgave. 

In alle gevallen moet de bon worden besteed aan uitgaven van gelijke of hogere waarde (volgens de 

procedures en binnen de grenzen van dit document). 

 
 Optie 2 - Cumulatief gebruik van de kortingsbonnen 

De kortingsbonnen kunnen ook samengeteld worden, zoals in onderstaand voorbeeld: 

 Zodra de drempel van 150 punten is bereikt, krijgt de consument de status van "Urban Walker" en 

heeft hij recht op een korting van 10 €, die hij/zij kan gebruiken voor uitgaven van gelijke of hogere 

waarde (volgens de procedures en binnen de grenzen van dit document). Deze waardebon kan 

individueel worden gebruikt of worden opgeslagen om samen met een van de waardebonnen van de 

volgende drempels te gebruiken. 

 Zodra de drempel van 250 punten is bereikt, krijgt de consument de status van "Globe Walker" en 

heeft hij recht op een korting van 15 €, die hij/zij kan inwisselen voor uitgaven van gelijke of hogere 

waarde (volgens de procedures en binnen de grenzen van dit document). 

Indien de consument de waardebon van 10 € met betrekking tot de eerste drempel nog niet 

heeft gebruikt, kan hij deze combineren met de waardebon van 15 €, zodat hij kan profiteren 

van een totale korting van 25 € (10 € + 15 €), te gebruiken op een latere uitgave van een 

waarde die gelijk is aan of hoger is dan de som van de twee waardebonnen (volgens de 

procedures en binnen de grenzen van dit document). 

Dezelfde cumulatieregels zijn ook van toepassing op het gebruik van bonnen van de Moon Walker en 

Star Walker status, waarvan de kortingen individueel of in combinatie met de kortingen van de vorige 

drempels kunnen worden gebruikt. 
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6.4 Reset van de punten 

Bij het verkrijgen van een kortingsbon, worden de punten die tot op dat moment zijn 

verzameld en waarmee de kortingsbon verkregen werd, niet gereset, maar blijven ze in 

het puntensaldo van het lid, na aftrek van de kortingsbonnen die zijn ingewisseld op het 

kassaticket/transactie waarmee de kortingsbon zelf werd verkregen. 

Bijvoorbeeld: 

 Ik heb 400 punten en ik heb de 2 kortingsbonnen nog niet ingewisseld (van 10 € en 15 €). 

 Ik koop een product voor volwassenen van 100 € en bereik de drempel van 500 punten die 

mij recht geeft op een bon van 25 €. 

 Ik wissel meteen de waardebonnen in (10€ + 15€ + 25€). 

 Het saldo van de punten aan het einde van het ticket is dus 450 punten (400 + 100 - 10 - 15 

- 25). 

 
Als de drempel van 1.000 punten (Status Star Walker) wordt overschreden, heeft de consument 

geen recht op verdere voordelen, maar kan hij zijn puntensaldo resetten en opnieuw punten 

verzamelen vanaf nul. 

 

6.5 Voorwaarden voor het gebruik van kortingsbonnen  

 Elke kortingsbon kan slechts eenmaal en uitsluitend worden ingewisseld door hetzelfde benefeetlid 

dat deze heeft verdiend; de kortingsbonnen zijn niet overdraagbaar aan derden, kunnen niet 

worden omgezet in waardebonnen of cadeaubonnen of contant geld en ze geven geen recht op 

wisselgeld. 

 Het is in geen geval mogelijk om dezelfde kortingsbon meerdere keren te verdienen en in te 

wisselen: daarom kan een consument bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) die een bon inwisselt van 

de status Moon Walker of Star Walker (zie punt 6.3), niet opnieuw recht hebben op die bon bij een 

volgende aankoop. 

 
Voorbeeld: Ik heb 400 punten, ik koop een product voor volwassenen van 100 € en kom 

op 500 punten (Moon Walker status). Ik besluit om de kortingsbon van 25 € tegelijkertijd 
te gebruiken. De puntenberekening is: 400 + 100 - 25 = 475 punten. Als ik bij een 
volgende aankoop weer 500 punten bereik, heb ik geen recht op een extra kortingsbon 
van 25 €, omdat die al is verdiend en al eens werd ingewisseld. 

 
 De aankoop waarop de kortingsbon (of kortingsbonnen) wordt ingewisseld draagt ook bij tot de 

opbouw van punten, na aftrek van de waarde van de ingewisselde kortingsbon(nen) en na aftrek 

van eventuele retourneringen, op voorwaarde dat de aankoop wordt gedaan vóór 12/12/2019; de 

aankopen gedaan van 13/12/2019 tot 15/12/2019 leveren geen punten op. 

 Kortingsbonnen zijn alleen inwisselbaar op producten tegen de volledige prijs (bvb. niet in solden, 

niet op promoties), zolang de prijs van het gekochte product hoger is dan het bedrag van de bon 

zelf. 

 Kortingsbonnen kunnen niet worden ingewisseld voor de aankoop van reinigingsproducten, 

inlegzolen/steunzolen, boodschappentassen, herstel/versteldiensten, cadeaubonnen, 
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herstel/versteldiensten, verzendkosten. 

 De kortingsbonnen die verdiend werden tijdens de geldigheidsperiode van de 

actie moeten uiterlijk op 15 december 2019 worden gebruikt. Na deze termijn 

zijn ongebruikte kortingsbonnen niet meer geldig. 

 Kortingsbonnen kunnen alleen worden ingewisseld in het land waar  ze  zijn 

opgebouwd; daarom kan een kortingsbon, indien gekocht  op  Geox.com,  alleen 

worden ingewisseld als het land waar het product werd verzonden hetzelfde is als het 

land waar de punten voor een kortingsbon werden bijeen gespaard. Ook bij aankopen  

in deelnemende Geox Shops in het buitenland, is het niet mogelijk om kortingsbonnen 

te gebruiken die zijn verkregen met punten die zijn gespaard bij aankopen op het 

grondgebied België / Luxemburg en vice versa. 

 
7. RETOURZENDINGEN 

Om te zorgen voor de juiste puntenberekening, kan de retournering van een product dat is gekocht 

in een Geox Shop alleen gebeuren in de Geox Shop waar de aankoop is gedaan. 

Om te retourneren, moet de originele kassabon van het gekochte product getoond worden: zonder 

het originele aankoopbewijs, kan de juiste puntenberekening niet worden gegarandeerd. 

Om een product te retourneren dat is gekocht op geox.com, moeten consumenten de procedures volgen 

die op de site worden aangegeven, in de sectie "Retourzendingen en restituties". 

In beide gevallen (of het nu gaat om een product gekocht in een Geox Shop die deelneemt aan de actie 

"Elke stap een voordeel", of om een product gekocht op geox.com), houdt de retourzending de annulering 

in van de punten die verkregen werden op het teruggezonden product; de puntenupdate is zichtbaar op 

de kassabon of op geox.com of op uw benefeet-account; in geval van technische problemen is de 

puntenupdate binnen 48 uur zichtbaar. 

Indien een annulering van de punten voor retourzending resulteert in een puntensaldo dat lager is dan 

een eerder behaalde status, komt het opnieuw bereiken van dezelfde status niet in aanmerking voor de 

betreffende kortingsbon, omdat deze al eens werd verdiend. 

Het lid van benefeet kan, wanneer een product geretourneerd wordt in een Geox Shop (niet in het geval 

van een retourzending via een online procedure), ervoor kiezen om het geretourneerde product meteen 

te vervangen door een ander product dat beschikbaar is in dezelfde Geox Shop, waarbij hij/zij het 

eventuele verschil betaalt, of om een waardebon te ontvangen die gelijk is aan de aankoopprijs van het 

geretourneerde product. De waardebon levert geen punten op. Het vervangende product, gekocht met 

een waardebon geeft u de mogelijkheid om punten te verdienen op de aankoopprijs vermeld op de 

kassabon, na aftrek van eventuele kortingen en / of promoties. 

 
Als u een artikel met verjaardagskorting retourneert (de algemene voorwaarden van de Benefeet 

promotieactie "Verjaardagskorting" zijn te vinden in de sectie "benefeet" op geox.com): blijft de 15% 

verjaardagskorting alleen geldig als het artikel binnen de geldigheidsperiode van de verjaardagskorting 

wordt geretourneerd; als de retourzending na die datum gebeurt, moet de waarde van de korting die u 

op het moment van aankoop kreeg worden betaald. 
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Voorbeelden : 
a) Geretourneerd binnen de geldigheidsperiode van de verjaardagskorting: 

 op 9 maart (d.w.z. binnen de geldigheidsperiode van de verjaardagskorting) 

retourneer ik een kinderproduct, (prijs: 50 € , waarvan 42,50 € werd betaald    
na aftrek van de verjaardagskorting en waarvoor dus 84 punten werden 
toegekend); er worden 84 punten afgetrokken en: 

o Als ik het geretourneerde product niet meteen vervang door een ander 
product, ontvang ik een waardebon van €42,50 (ik krijg geen punten) en als 
ik de waardebon binnen de geldigheidsperiode van de verjaardagskorting 
gebruik om een product te kopen met dezelfde oorspronkelijke prijs als het 
geretourneerde product (50 €), betaal ik geen verschil en krijg ik 84 punten; 

o Als ik het geretourneerde product meteen vervang door een ander 
kinderproduct met dezelfde prijs (50 €) betaal ik geen verschil en krijg ik 84 
punten bijgeschreven. 

 

b) Retournering na de geldigheidsperiode van de verjaardagskorting 

 Op 20 maart - en dus na de geldigheidsperiode van de verjaardagskorting - retourneer ik 
een kinderproduct (prijs: 50 € waarvan 42,50 € werd betaald na aftrek van de 
verjaardagskorting en waarvoor dus 84 punten werden toegekend); er worden 84 punten 
afgetrokken en: 

o als ik het geretourneerde product niet meteen vervang door een ander product, 
ontvang ik een waardebon van 42,50 € (ik krijg geen punten); 

o als ik het geretourneerde product vervang door een ander kinderproduct met dezelfde 
prijs als het geretourneerde product (50 €), betaal ik 7,50 € - gelijk aan het verschil 
tussen 42,50 € (kosten van het geretourneerde product na toepassing van de 
verjaardagskorting) en 50 € (kosten van het vervangende product dat niet van de 
verjaardagskorting profiteert) en krijg ik 100 punten bijgeschreven. 

 

 
8. PRIVACY 

Bij inschrijving op "benefeet", mag Geox S.p.A. met statutaire zetel in Via Feltrina Centro 16, Biadene di 

Montebelluna (TV), Italië, als verantwoordelijke voor de verwerking, de persoonsgegevens van 

geregistreerde gebruikers gebruiken om hun inschrijving op het benefeet-programma te beheren en om 

hen toegang te verlenen tot de kortingen (of premies) en acties die in dit reglement worden genoemd. 

De verwerking zal worden uitgevoerd in overeenstemming met EU Verordening 679/2016, Algemene 

Verordening Gegevensbescherming ("Verordening") en voor de gehele duur van het lidmaatschap op het 

benefeet-programma. 

Door te schrijven naar privacy@geox.com, kunnen geregistreerde consumenten de rechten uitoefenen 

overeenkomstig art. 15 tot 22 van de Verordening. Ze kunnen onder andere toegang krijgen tot hun 

persoonsgegevens, deze bijwerken, verwijderen, hun toestemming intrekken, een klacht indienen bij de 

bevoegde autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. 

De privacyverklaring over de verwerking van persoonsgegevens van de leden van het benefeet-programma 

is beschikbaar in de sectie "benefeet" 

 
9. ANNULERING VAN HET BENEFEET-PROGRAMMA 

Gebruikers die hun inschrijving op benefeet willen annuleren, kunnen hiervoor een verzoek indienen via 

het e-mailadres privacy@geox.com, zoals gespecificeerd in de privacyverklaring over de verwerking van 

persoonsgegevens, beschikbaar in de sectie "benefeet" 

mailto:privacy@geox.com
mailto:privacy@geox.com
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Na het verzoek tot annulering van het programma worden de persoonsgegevens   

van de betreffende gebruiker verwijderd, en alle resterende punten en eventuele 

verkregen bonnen die aan het account zijn gekoppeld , worden geannuleerd. 

De gebruiker verliest ook het recht om gebruik te maken van elke promotie, ook tijdens 

de geldigheidsduur, die enkel voorbehouden is voor benefeet-leden (zoals, maar niet 

beperkt tot, de promotie "Verjaardagskorting"). 

 
10. AANPASSING VAN HET REGLEMENT 

Het bedrijf dat de promotie voert, behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud    

van de artikelen van dit reglement geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De aangebrachte wijzigingen 

zullen geen negatieve invloed hebben op de verworven rechten van de leden van het programma. 

Wijzigingen aan het huidige reglement worden van tevoren aan de leden meegedeeld op dezelfde 

of op een gelijkwaardige manier als die waarop het huidige reglement werd meegedeeld. 

 
11. EVENTUELE BIJKOMENDE VOORDELEN 

Gedurende de looptijd van de actie behoudt Geox zich het recht voor om speciale promotie- 

evenementen te organiseren voor bepaalde categorieën van benefeet-leden, die betrekking kunnen 

hebben op bepaalde Geox Shops en/of e-commerce geox.com. Details van dergelijke evenementen (zoals 

duur, betrokken producten, toegepaste korting en/of erkende punten, enz.) zullen geregeld aan de 

betrokken leden van benefeet worden meegedeeld en kunnen onderworpen zijn aan voorwaarden ad hoc. 

 

 
Deze promotie is onderhevig aan alle toepasselijke wetten en normenstelsels in België en Luxemburg 


