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BENEFEET "BIRTHDAY PROMOTION" 2019 

Full Terms and Conditions 

 

GEOX SpA, with registered office in via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di Montebelluna (province of Treviso), 

Italy. Tax Code and VAT No. 03348440268 (hereinafter the “Promoter”), is organising the present promotional 

initiative called "Birthday Promotion" (hereinafter "Promotion"), valid from 1 January to 31 December 2019. 

Any person entering the promotion is deemed to have unconditionally accepted these "Terms and Conditions", which 

will be available in all the participating Geox Shops and on geox.com, in the "benefeet" section. 

 

1. Beneficiaries 

The beneficiaries of the Promotion are final consumers aged 18 or over that are already registered in the benefeet 

programme and all those who will subscribe during the Validity Period. 

All employees and collaborators of the Promoter as well as anyone who is professional involved in this campaign 

(such as, by way of example, Geox Retail employees and collaborators) is not entitled to enter. 

 
2. Geographic coverage 

The initiative is valid in all participating Geox Shops in Belgium and Luxembourg (complete list 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. Validity period 

The Promotion is valid from 1 January 2019 to 31 December 2019 

 

4. Details of the promotion 

On the birthday of a benefeet member, Geox grants a 15% discount on the sales receipt total, for a purchase of 

any product, without any minimum spending threshold, made by the benefeet member. 

In order to be eligible for the discount, the benefeet member must have indicated a valid and true date of birth in 

their profile. 

It should be noted that any incorrect or improper indication of the date of birth in the benefeet profile will make it 

impossible for the consumer to take advantage of this promotion. 

You can check that you have entered your correct date of birth in any Geox Shop and / or by accessing your profile 

on the benefeet personal web page on geox.com, if activated. 

The Promoter reserves the right to carry out the appropriate checks at any time to verify the correctness of the 

data entered, including checks by its employees, and may also request a copy of the identity document be 

presented if this is deemed necessary 

 

5. Further applicable conditions 

The following rules shall apply for the purposes of acknowledging the right to the discount: 

 

 The discount will be applied on the receipt total, for purchases of any type of product, and without any minimum 

spending threshold 
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 The discount will be applied automatically in cash at a participating point of sale or at   the end of the transaction 

on geox.com, when the first purchase is made by the qualifying consumer, in the period from 7 days before to 7 

days after the date of the birthday. 

Example: if the benefeet member has their birthday on 12 October, the discount shall be acknowledged on the 

first purchase made between 5 October and 19 October inclusive. 

 The birthday discount is applied to the total  value of the receipt / transaction before any  discount coupon for 

the "Every step brings a benefit" promotion is redeemed; the use of such a coupon is only permitted if its value 

is equal to or less than the value of the receipt / transaction once the birthday discount has been applied. 

 The birthday discount is also valid when sales and other promotions are in progress and may be combined with 

them and the discount coupons of the "Every step brings a benefit" promotion. 

 Geox recognises the same discount for  benefeet  members,  with  the  same  procedures,  for  the birthdays of 

their children up to their  14th  birthday,  provided  that  the  benefeet  member  has previously completed their 

own benefeet profile with the date of birth of their children at one of the participating Geox shops. The benefeet 

member can enter up to a maximum of 4 children and therefore  can take advantage of a maximum of 4 

birthday discounts for their children, in addition to their own 

birthday discount. Every birthday discount is applicable to a single purchase. Although a member may avail of 

multiple birthday discounts (e.g. one for their own birthday and one for the birthday of their child), they may not 

use a combination of the two discounts for the same purchase. 

 In case of return of a purchased item using the birthday discount, 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. 
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6. 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 

 
7. 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. 

 

8. 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 
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BENEFEET "VERJAARDAGSKORTING" 2019 

Reglement 

 
GEOX S.p.A., met maatschappelijke zetel te via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV). Belasting- 

en btw-nummer 03348440268., organiseert dit promotie- initiatief genaamd "Verjaardagskorting" (hierna 

"Promotie"), geldig van 1 januari tot 31 december 2019. 

Deelname aan dit initiatief houdt voor de deelnemer de onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen 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 benefeet-programma of 

die zich registreren tijdens de geldigheidsduur van het initiatief. 

Alle werknemers en medewerkers van de Opdrachtgever en al diegenen die op verschillende manieren professioneel 

betrokken zijn bij dit initiatief (zoals bijvoorbeeld werknemers en medewerkers van Geox Retail) zijn uitgesloten van 

deelname. 

 

2. Territoriaal toepassingsgebied 

Het initiatief is geldig in de Geox Shops die deelnemen aan het initiatief in België en Luxemburg (volledige lijst op 

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

Het initiatief is niet geldig in de Geox Outlets. 

 

3. Geldigheidsduur 

Het initiatief is geldig van 1 januari 2019 tot 31 december 2019. 

 

4. Voorwaarden voor de uitvoering van het promotie-initiatief 

Ter gelegenheid van de verjaardag van een benefeet lid geeft Geox een korting van 15% op de totale kassabon bij 

een aankoop van elk type product, verricht door het benefeet lid, zonder enige drempel van een minimum besteding. 

Om van de korting te kunnen profiteren, moet de consument die geregistreerd is bij benefeet een geldige en te 

goeder trouw geboortedatum in zijn / haar profiel hebben aangegeven. 

Er wordt gespecificeerd dat bij het foutief of niet vermelden van de geboortedatum in het benefeet profiel, de 

consument niet van deze promotie gebruik zal kan maken. 

U kunt te allen tijde de aanwezigheid en juistheid van uw geboortedatum controleren in elke Geox Shop en/of naar 

uw profiel gaan op uw persoonlijke benefeet-webpagina, indien deze geactiveerd is op geox.com. 

Geox behoudt zich het recht voor - ook via zijn agenten - om te allen tijde de nodige controles op de juistheid van 

de ingevoerde gegevens uit te voeren en ook om, indien nodig, de overlegging van een kopie van een 

identiteitsbewijs te vragen. 

 

5. Algemene voorwaarden voor de toepassing van de korting 

Om de korting toe te kennen, zijn de volgende bepalingen van toepassing: 

 De korting wordt toegepast op het totaal van de kassabon, voor de aankoop van eender welk type product 

en zonder een minimum aan uitgaven. 

 De korting wordt automatisch toegepast bij de kassa van een deelnemend verkooppunt of aan het einde van 

de transactie op geox.com, bij de eerste aankoop door de rechthebbende consument, in de periode tussen 

7 dagen vóór en 7 dagen na de verjaardag. 
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Voorbeeld: als het benefeet-lid op 12 oktober verjaart, wordt de korting toegekend op de eerste aankoop 

die tussen 5 oktober en 19 oktober wordt gedaan. 

 

De verjaardagskorting wordt toegepast op de totale waarde van de kassabon/transactie vóór de inwisseling van een 

kortingsbon van de actie " Elke stap een voordeel", waarvan het gebruik alleen is toegestaan als de 

waarde van de kassabon/transactie na toepassing van de verjaardagskorting gelijk is aan 

of kleiner dan de waarde van de kassabon/transactie. 

 De verjaardagskorting is ook geldig tijdens de uitverkoop en andere lopende promoties en kan zowel met 

deze gecombineerd worden als met de kortingsbonnen van de promotie " Elke stap een voordeel". 

 Geox kent op dezelfde manier het benefeet-lid dezelfde korting toe, ook  bij  de verjaardag van zijn kinderen 

tot hun 14e verjaardag, op voorwaarde dat het benefeet-   lid zijn benefeet-profiel heeft ingevuld met de 

geboortedatum van zijn kinderen in een  van de deelnemende Geox winkels. Het benefeet-lid kan maximaal 

4 kinderen inschrijven en kan daarom maximaal vier verjaardagskortingen voor zijn kinderen krijgen, naast 

zijn eigen verjaardagskorting. Elke verjaardagskorting is van toepassing op slechts één 

aankoop. Als er meerdere verjaardagskortingen beschikbaar zijn (bijv. één voor uw verjaardag en één voor 

de verjaardag van uw kind), kunnen de twee kortingen niet worden gecombineerd voor dezelfde aankoop. 

 Als u een artikel met verjaardagskorting retourneert, 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. 

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. 

 

 

 

 

 



  
 

7 
 
 

6. 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 

consumenten gebruiken om hun inschrijving op het benefeet programma te beheren en hen toegang te geven tot 

kortingen (of premies) en acties die in dit reglement genoemd worden. 

 

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

Gegevensbescherming (de "Verordening") en voor de gehele geldigheidsduur 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, 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" 

 

7. Annulering van het benefeet programma 

Gebruikers die hun inschrijving bij 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" 

Na het verzoek tot annulering van het programma zullen de persoonsgegevens van de betreffende gebruiker 

verwijderd worden, terwijl alle resterende punten en eventuele verkregen kortingsbonnen die aan het account 

gekoppeld zijn, geannuleerd worden. 

De gebruiker verliest ook het recht om gebruik te maken van elke promotie - zelfs tijdens de geldigheidsduur - die 

voorbehouden blijft aan leden van benefeet (zoals, ter illustratie maar niet beperkt tot, de promotie 

"Verjaardagskorting"). 

 

8. Wijziging van het Reglement 

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

dit Reglement geheel of gedeeltelijk te wijzigen, dat de aangebrachte wijzigingen geen negatieve invloed zullen 

hebben op de verworven rechten van de leden van het programma. Wijzigingen van het huidige Reglement zullen 

van tevoren aan de leden kenbaar gemaakt worden op dezelfde of op een gelijkwaardige manier als die waarop het 

huidige Reglement kenbaar werd gemaakt. 

mailto:privacy@geox.com
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