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Gebruiksvoorwaarden van Enjoy 

(Laatst gewijzigd op 20.03.2020)  

 

1. Inleiding 

Deze algemene servicevoorwaarden (de "Servicevoorwaarden van Enjoy") zijn wettelijk bindend 
en zijn van toepassing op het door BAC georganiseerde "Enjoy"-programma, zoals hierna nader 

beschreven, na registratie door het Lid voor het "Enjoy"-programma. Door aan het "Enjoy"-
programma deel te nemen, erkent het Lid hierbij de inhoud van deze Servicevoorwaarden van Enjoy 
en stemt er onvoorwaardelijk mee in.  

Deze Servicevoorwaarden van Enjoy beschrijven (i) het "Enjoy"-programma dat wordt aangeboden 
door BAC, (ii) de manier waarop een gebruiker Lid kan worden en (iii) hoe hij Hearts, 
lidmaatschapsniveaus en Voordelen kan verkrijgen en inwisselen. Deze Servicevoorwaarden van 
Enjoy zijn te allen tijde beschikbaar op de volgende website: https://enjoy.brusselsairport.be.  

2. Definities 

Voor de doeleinden van deze Servicevoorwaarden van Enjoy hebben de volgende termen de volgende 
betekenis, tenzij de context anders vereist:   

"Voordeel" De voordelen, bestaande uit, onder andere, toegang tot diverse exclusieve 
evenementen, voordelen of kortingen op geselecteerde producten en diensten 
van de Marketplace, zoals gepresenteerd op het Member Dashboard en die het 
Lid kan verkrijgen door tijdens het Programma verkregen Hearts in te wisselen. 
Een Voordeel kan worden aangeboden door een Partner of door BAC. 

"Luchthaven" Brussels Airport (IATA-luchthavencode: BRU). 

"BAC" Brussels Airport Company NV/SA, met maatschappelijke zetel te BluePoint 
Brussel, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel, RPR Brussel, en ingeschreven bij 
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0890.082.292 en met als 
hoofdzetel Brussels National Airport, 1930 Zaventem. 

"Dashboard" Het online dashboard waartoe het Lid toegang heeft bij het openen en inloggen 
op zijn account op de Enjoy-portal via de volgende hyperlink: 
https//enjoy.brusselsairport.be.   

“Servicevoorwaarden van 
Enjoy” 

Deze servicevoorwaarden die van toepassing zijn op het Programma.  

"Heart" De eenheid in de vorm van een hart verkregen door het Lid in het gehele 
Programma bij het uitvoeren van specifieke acties of tijdens specifieke 
gebeurtenissen zoals verder beschreven in punt 5.1, die kan worden gebruikt 
om de in punt 5.4 tot 5.7 beschreven Voordelen te verkrijgen.  

"Marketplace" Het online handelsplatform dat door BAC wordt aangeboden voor de verkoop 
van goederen en diensten. De Marketplace kan worden geraadpleegd via de 
volgende hyperlink: https://shop.brusselsairport.be.  

https://enjoy.brusselsairport.be/
https://shop.brusselsairport.be/


 

 

"Lid" Elke bezoeker aan de digitale kanalen van Brussels Airport die een account heeft 
aangemaakt en zich heeft ingeschreven voor het Programma. 

"Partner" Derden of bedrijven die met BAC samenwerken en die een aantal Voordelen 
aanbieden of organiseren die het Lid op het Dashboard kan verkrijgen. Het Lid 
wordt uitgenodigd om alle noodzakelijke informatie te verzamelen met 
betrekking tot de door een Partner aangeboden Voordelen, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, de toepasselijke algemene voorwaarden van de Partner 
voor het specifieke evenement of de specifieke aanbieding. 

"Programma" Het "Enjoy"-programma dat in deze Servicevoorwaarden van Enjoy wordt 
beschreven en waar de leden zich op vrijwillige basis voor inschrijven om te 
genieten van de Voordelen zoals voorgesteld op het Dashboard.   

 

3. Co-existentie met andere algemene voorwaarden en volgorde van voorrang 

3.1 Het Lid erkent dat deze Servicevoorwaarden van Enjoy samen moeten worden gelezen met, 
en zonder afbreuk te doen aan, de bepalingen van de volgende documenten van BAC, zoals 

die van tijd tot tijd worden gewijzigd en beschikbaar zijn op de website van BAC op de 
volgende adressen: 

(a) Verkoopsvoorwaarden van Enjoy Gold beschikbaar op: 
https://shop.brusselsairport.be/en/terms-of-sale;  

(b) Gebruiksvoorwaarden van de Marketplace beschikbaar op: 
https://shop.brusselsairport.be/en/terms-and-conditions;  

(c) Privacybeleid van de Marketplace beschikbaar op: 
https://shop.brusselsairport.be/en/privacy-policy.  

3.2 Het Lid erkent dat die documenten van toepassing kunnen zijn binnen het Programma voor 

de rechten en plichten die niet uitdrukkelijk worden beschreven in deze Servicevoorwaarden 
van Enjoy. In geval van tegenstrijdigheden tussen de tekst van deze Servicevoorwaarden 
van Enjoy en de hierboven genoemde documenten zijn deze Servicevoorwaarden van Enjoy 
van toepassing.   

4. In aanmerking komen en registratie  

4.1 Op voorwaarde dat de gebruiker voldoet aan de hierboven uiteengezette voorwaarden komt 
elke natuurlijke persoon in aanmerking voor gratis deelname aan het Programma. Gebruikers 

kunnen Lid worden op voorwaarde dat een gebruiker: 

- 18 jaar of ouder is op het moment van registratie voor het Programma;  

- niet eerder misbruik heeft gemaakt van een lidmaatschap bij BAC, de Marketplace of enige 
andere onlinedienst die door BAC wordt aangeboden, of geen eerder lidmaatschap van dat 
Programma heeft beëindigd overeenkomstig artikel 13.  

4.2 Een gebruiker kan zich inschrijven en registreren voor het "Enjoy"-programma via de 
volgende middelen:  

(a) rechtstreeks via https://enjoy.brusselsairport.be; 

(b) bij registratie op één van de digitale kanalen (websites of toepassingen) van Brussels 
Airport. 

4.3 Om de lidmaatschapsregistratie te vervolledigen en om Lid te worden, zal de gebruiker de 
volgende informatie moeten verstrekken:  

(a) voornaam en naam; 

(b) e-mailadres. 

https://shop.brusselsairport.be/en/terms-of-sale
https://shop.brusselsairport.be/en/terms-and-conditions
https://shop.brusselsairport.be/en/privacy-policy


 

 

Die persoonsgegevens zullen door BAC worden verwerkt voor de doeleinden en op de wijze zoals 

uiteengezet in het Privacybeleid van Enjoy, dat beschikbaar is op de volgende hyperlink: 

https://enjoy.brusselsairport.be/en/privacy-policy.   

5. Beschrijving van het Programma  

5.1 In het kader van specifieke evenementen, promoties of advertenties, zoals van tijd tot tijd 
vermeld op het Dashboard, en, indien van toepassing, afhankelijk van de 
lidmaatschapscategorie (die nader wordt beschreven in artikel 8) zal er een bepaald aantal 
Hearts worden toegekend aan het Lid dat deze laatste kan inwisselen om de specifieke 

Voordelen te verkrijgen die op het Dashboard worden aangeboden op het moment dat de 
Hearts worden ingewisseld.  

5.2 Het Lid zal te allen tijde de mogelijkheid hebben om zijn huidig saldo Hearts op het Dashboard 
te controleren.  

5.3 Het Lid erkent dat de evenementen, promoties of advertenties zoals vermeld in punt 5.1 een 
beperkte looptijd hebben en van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, aangevuld, verwijderd 
of ingetrokken door BAC. Het Lid wordt verzocht het Dashboard regelmatig te raadplegen 
om op het moment van zijn raadpleging op de hoogte te zijn van de actuele evenementen, 
promoties of advertenties. Die evenementen, promoties of advertenties zullen de Leden en 
eventuele gebruikers van het Dashboard of de Marketplace informeren over het aantal Hearts 

dat het Lid kan verkrijgen, tegen de voorwaarden en voor de duur zoals nader gespecificeerd 
in de communicatie van die evenementen, promoties of advertenties.  

5.4 Het Lid kan de Hearts op het Dashboard inwisselen om Voordelen te verkrijgen. Het Lid wordt 
erop gewezen dat de Voordelen voor een beperkte tijd worden aangeboden en van tijd tot 
tijd kunnen worden gewijzigd. Het Lid wordt verzocht het Dashboard regelmatig te 
raadplegen om op de hoogte te blijven van de huidige Voordelen die hij kan verkrijgen bij 
het inwisselen van Hearts.   

5.5 Het Lid erkent dat sommige Voordelen zelf onderworpen kunnen zijn aan specifieke 
voorwaarden die afwijken van deze Servicevoorwaarden van Enjoy. BAC raadt de Leden aan 
om alle noodzakelijke informatie, waaronder de specifieke voorwaarden voor het Voordeel, 

indien van toepassing, te lezen om op de hoogte te zijn van de aard en de omvang van het 
Voordeel en het aantal Hearts dat gebruikt moet worden om het te verkrijgen.  

5.6 Het Lid kan toegang hebben tot verschillende soorten en categorieën Voordelen, afhankelijk 
van zijn lidmaatschapscategorie (zoals nader beschreven in artikel 8), en erkent dat hij geen 
toegang zal hebben of niet in staat zal zijn sommige van die Voordelen te verkrijgen die 
worden aangeboden op het Dashboard voordat het Lid het genoemde lidmaatschapsniveau 
heeft bereikt of verworven.  

5.7 Het Lid erkent dat er geen economische correlatie bestaat tussen een bepaald aantal Hearts 
en de waarde van het Voordeel dat het Lid het recht heeft te verkrijgen, of de waarde van 
een transactie of evenement, die ertoe leidt dat het Lid de Hearts verkrijgt. BAC kan 

geenszins aansprakelijk worden gesteld en het Lid verwerft geen enkel recht dat voortvloeit 
uit enige inconsistentie of discrepantie tussen (i) de werkelijke waarde van het Voordeel en 
het aantal Hearts dat gebruikt wordt om dat Voordeel te verkrijgen en/of (ii) de werkelijke 
waarde van de transactie die of het evenement dat ertoe heeft geleid dat het Lid de Hearts 
verkrijgt en het bedrag van de Hearts die hij heeft verkregen.   

6. Uitgesloten gebruik van de Hearts  

6.1 De Hearts kunnen en zullen alleen worden gebruikt als een middel om de Voordelen te 
verzilveren volgens de processen en onder de voorwaarden die worden beschreven in deze 
Servicevoorwaarden van Enjoy. De Hearts kunnen niet worden gebruikt als betaalmiddel voor 
enige andere transactie tussen BAC en het Lid.  

6.2 De Hearts kunnen niet worden geruild voor geld of andere goederen met BAC of met een 
derde partij.  

https://enjoy.brusselsairport.be/en/privacy-policy


 

 

7. Geldigheid van de Hearts 

7.1 De Hearts zullen worden toegevoegd aan de account van het Lid zodra een van de 
omstandigheden in punt 5.1 vervuld is. De Hearts blijven geldig voor een periode van 1 jaar, 
tenzij: 

(a) de Hearts eerder zijn ingewisseld volgens punt 5.4;  

(b) de deelname van het Lid aan het Programma om welke reden dan ook wordt 
beëindigd.  

7.2 Na die geldigheidsperiode of indien het lidmaatschap wordt beëindigd, zullen de ongebruikte 
Hearts geannuleerd worden. Het Lid zal geen gebruik kunnen maken van de Hearts en de 
Hearts zullen uit het Dashboard van het Lid worden verwijderd.  

7.3 Het Lid zal de mogelijkheid hebben om op zijn Dashboard de vervaldatum te controleren van 
Hearts die in de komende 3 maanden vervallen.  

7.4 BAC zal het recht hebben om de geldigheidsduur van de Hearts te wijzigen door deze 
Servicevoorwaarden van Enjoy te wijzigen overeenkomstig artikel 16. De Hearts die reeds 
door het Lid zijn verworven vóór de wijziging van de geldigheidsduur door BAC zullen echter 
hun geldigheidsperiode van 1 jaar behouden onder de voorwaarden die worden beschreven 
in dit artikel 7.  

8. Categorieën van Leden en in aanmerking komen 

8.1 Het Lid ontvangt een specifiek lidmaatschapsnummer en heeft toegang tot een persoonlijk 
online account via het Dashboard, waarop de Hearts van het Lid worden verzameld. Het 
Programma bevat drie soorten lidmaatschap die het Lid kan bereiken of verwerven, waardoor 
het verschillende soorten Voordelen heeft, zoals hieronder beschreven.  

8.2 De verschillende beschikbare lidmaatschappen, hun voorwaarden om ervoor in aanmerking 
te komen en hun kenmerken zijn als volgt:  

 Lidmaatschap In aanmerking komen Kenmerken 

(a) Enjoy Red Bij inschrijving door het Lid 

voor het Programma 

- Toegang tot de 
gepersonaliseerde tools op het 
Dashboard en tot specifieke 
Voordelen  

- Kopen op de Marketplace: 1 
Heart per € 2,00 aan 
aankopen van producten of 
diensten op de Marketplace 

- Mogelijkheid tot inwisseling 
van Hearts op de Marketplace 

(b) Enjoy Silver Het Lid heeft ten minste 200 

Hearts verzameld (zie punt 

8.3).  

- Toegang tot de 
gepersonaliseerde tools op het 
Dashboard en tot specifieke 
Voordelen  

- Kopen op de Marketplace: 2 
Hearts per € 2,00 aan 
aankopen van producten of 
diensten op de Marketplace 

- Mogelijkheid tot inwisseling 
van Hearts op de Marketplace 

(c) Enjoy Gold Betaalbaar: Kan worden 

gekocht voor € 295. 

- Toegang tot de 
gepersonaliseerde tools op het 
Dashboard en tot specifieke 
Voordelen 



 

 

(zie punt 8.4) 
- Kopen op de Marketplace: 2 

Hearts per € 2,00 aan 
aankopen van producten of 
diensten op de Marketplace 

- 10 Loungetoegangen, 10 Fast 
Lane-toegangen, 2 bTags. 
Lounge- en Fast Lane-
toegangen moeten binnen 1 
jaar na aankoop van Enjoy 
Gold worden ingewisseld 
 

- Mogelijkheid tot inwisseling 
van Hearts op de Marketplace 

De lijst van kenmerken in deze tabel is niet limitatief en BAC heeft het recht om van tijd tot tijd 

voor elke lidmaatschapscategorie te adverteren voor extra beschikbare Voordelen voor het Lid.  

8.3 Leden die het Enjoy Silver-niveau bereiken, zullen gedurende 1 jaar na het evenement dat 
aanleiding geeft tot de statusupgrade Enjoy Silver-lid blijven, ongeacht of het Lid gedurende 
deze periode het vereiste aantal Hearts behoudt. Aan het einde van die periode van 1 jaar  

(a) zal het Enjoy Silver-lid, indien hij een totaal aantal Hearts heeft dat gelijk is aan of 
hoger is dan 200 Hearts, het recht hebben om zijn Enjoy Silver-niveau nog een jaar 
te behouden. Aan het einde van dat tweede jaar en voor elk ander jaar dat 
voorbijgaat, zal dezelfde regel in dat punt 8.3 van toepassing zijn om te bepalen of 
het Enjoy Silver-lid Enjoy Silver kan blijven of moet terugkeren naar Enjoy Red;  

(b) indien het Enjoy Silver-lid een totaal aantal Hearts heeft dat lager is dan 200 zal hij 
onmiddellijk een Enjoy Red-lid worden voor de duur van het Programma, tenzij hij 
een totaal aantal van 200 Hearts of meer verzamelt, in welk geval het Lid terug een 
Enjoy Silver-lid wordt voor de duur van 1 jaar en de in punt 8.3 beschreven regel 
van toepassing zal zijn. 

8.4 Leden die het Enjoy Gold-niveau verwerven, blijven Enjoy Gold-leden voor de duur van 1 

jaar na de verwerving van het Enjoy Gold-niveau door het Lid. Na afloop van de periode van 
1 jaar zal het Lid terugkeren naar een Enjoy Red- of Enjoy Silver-niveau volgens de in dit 
artikel 8 beschreven regels, tenzij het Lid ervoor kiest om Enjoy Gold te kopen voor nog een 
jaar. Het Enjoy Gold-lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd en vereist dat het Lid 

zich elk jaar opnieuw inschrijft en betaalt voor het Enjoy Gold-lidmaatschap.   

8.5 BAC zal het recht hebben om de bovenstaande lidmaatschapscategorieën en de 
toegangsvoorwaarden voor elk van die categorieën te wijzigen of om 
lidmaatschapscategorieën aan te maken of te verwijderen door de Servicevoorwaarden van 
Enjoy te wijzigen onder de in artikel 16 beschreven voorwaarden. Indien, door de wijziging 
van deze Servicevoorwaarden van Enjoy, een lidmaatschapscategorie wegvalt, zal het Lid 
automatisch terugkeren naar de categorie meteen onder de verwijderde categorie. Voor alle 
duidelijkheid, als het Enjoy Gold-lidmaatschap wegvalt, zal het Enjoy Gold-lid terugkeren 

naar het Enjoy Silver-lidmaatschap en als het Enjoy Silver-lidmaatschap wegvalt, zal het 
Enjoy Silver-lid terugkeren naar het Enjoy Red-lidmaatschap en zullen de in artikel 8 
beschreven voorwaarden van toepassing blijven. In het geval dat het Enjoy Gold-
lidmaatschap wegvalt, blijft het Lid profiteren van en het recht hebben om gebruik te maken 

van de specifieke kenmerken die bij het Enjoy Gold-lidmaatschap horen (zoals gespecificeerd 
in punt 8.2) voor de rest van de duur van het Enjoy Gold-lidmaatschap.  

9. Geen overdracht 

9.1 Het Enjoy-lidmaatschap, Hearts en andere Voordelen zijn persoonlijk en kunnen niet worden 
overgedragen aan een derde, zelfs niet in geval van beëindiging van het Programma om 
welke reden dan ook. Het Lid erkent dat hij zijn Enjoy-lidmaatschap, Hearts en/of Voordelen 

niet zal doorverkopen, op welke manier dan ook.  

9.2 Het Lid is als enige aansprakelijk voor elk gebruik van zijn account of Dashboard door een 
derde, zij het vrijwillig of onvrijwillig, en zal BAC schadeloosstellen en vrijwaren in geval van 



 

 

een claim, klacht, verzoek tot schadevergoeding of om enige andere reden, van een derde 
tegen BAC na (i) een ongeoorloofd gebruik van de deelname van het Lid aan het Programma 

door een derde of (ii) een wederverkoop van zijn lidmaatschap, Hearts en/of Voordelen.  

10. Beperkt herroepingsrecht 

10.1 Nadat het Lid de Hearts heeft gebruikt om een of meer Voordelen te verkrijgen of te 
verwerven, zal het Lid, met inachtneming van de voorwaarden in punt 10.3 hieronder, het 
recht hebben om zich uit de transactie terug te trekken binnen een termijn van 14 dagen 
vanaf de datum waarop het Lid zijn Hearts heeft ingewisseld om het (de) genoemde 
Voorde(e)l(en) te verkrijgen. Dat recht kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de 
in punt 10.3 hieronder beschreven procedure.  

Nadat het Lid zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend, zal hij onmiddellijk het aantal Hearts 

die voor de herroepen transactie op zijn account zijn gebruikt, en uiterlijk binnen 14 dagen 

na de kennisgeving van herroeping door het Lid aan BAC, terugbetaald krijgen.   

10.2 Na verwerving van Enjoy Gold met behulp van een van de toegestane betaalmiddelen en op 
voorwaarde dat het Lid geen gebruik heeft gemaakt van de Comfortdiensten die deel 
uitmaken van dat Enjoy Gold-lidmaatschap, zal het Lid het recht hebben om zich terug te 
trekken uit zijn Enjoy Gold-lidmaatschap binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum 

van verkrijging van het Enjoy Gold-lidmaatschap, en om terug te keren naar hetzij Enjoy 
Red of Enjoy Silver volgens de in artikel 8 beschreven voorwaarden.  

Nadat het Lid zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend, zal hij onmiddellijk het bedrag dat 

hij heeft betaald om het Enjoy Gold-lidmaatschap te verwerven, terugkrijgen met hetzelfde 

betaalmiddel als het Lid heeft gebruikt, en ten laatste binnen 14 dagen na de kennisgeving 

van herroeping door het Lid aan BAC. 

10.3 Het Lid stemt ermee in dat hij niet langer het in dit artikel 10 beschreven herroepingsrecht 
kan uitoefenen indien (i) het betrokken Lid nalaat om dat recht uit te oefenen binnen de 
periode van 14 dagen, zoals bepaald in punt 10.1 en 10.2, of (ii) het Lid reeds gebruik heeft 
gemaakt van een van de Comfortdiensten met betrekking tot de aankopen beschreven in 

punt 10.1 en 10.2.  

10.4 Voor zover het Lid daar recht op heeft, kan hij dat recht uitoefenen via het contactformulier 
dat beschikbaar is op de website van BAC op de volgende hyperlink: 
https://shop.brusselsairport.be/en/contact-us. 

11. Wijzigingen in de informatie over het lidmaatschap 

In geval van een wijziging in de inschrijvingsinformatie die door het Lid is meegedeeld 
overeenkomstig punt 4.3, zal het Lid die informatie onmiddellijk aanpassen in de accountpagina's op 
het Dashboard, zodat BAC te allen tijde nauwkeurige informatie kan bijhouden en het Lid in staat is 
elke functie van het Programma correct te gebruiken.  

12. Aansprakelijkheid van BAC  

12.1 Voor zover toegestaan door de wet, zal BAC niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei 
rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door het Lid door zijn gebruik van het 
Programma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gevallen van onderbreking van het 

Dashboard of de internettoegang tot de functies van het Programma, voor welke duur dan 
ook, technische problemen bij het verzilveren van de Hearts (zoals virussen, storingen, 

kwaadaardige software, bugs of welke fout dan ook), schade aan het eigen apparaat van het 
Lid dat het Programma gebruikt, het verkeerd, onbedoeld of niet gebruiken van de Hearts 
om een Voordeel te verkrijgen gedurende de geldigheidsperiode ervan. Indirecte schade 
omvat, maar is niet beperkt tot, winstderving, inkomstenverlies, gevolgschade of bijzondere 

schade.  

12.2 BAC kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor Voordelen die een Partner 
organiseert of aanbiedt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het niet beschikbaar zijn, 
vertraging of annulering van het Voordeel, het niet in overeenstemming zijn met de door de 
Partner geadverteerde en door BAC meegedeelde beschrijving op het Dashboard, of 



 

 

onjuistheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van de door de Partner verstrekte informatie 
met betrekking tot de omvang en de aard van de Voordelen.  

12.3 Indien, niettegenstaande punt 12.1 en 12.2, BAC aansprakelijk zou worden gesteld, om 
welke reden dan ook, dan is de totale aansprakelijkheid van BAC per gebeurtenis die 

aanleiding geeft tot schade beperkt tot € 100 per geval van aansprakelijkheid, op voorwaarde 
echter dat de totale samengevoegde aansprakelijkheid van BAC jegens het Lid in het kader 
van deze Servicevoorwaarden van Enjoy beperkt is tot € 10.000.  

13. Duur van het Programma 

BAC zal het recht hebben om het programma op elk moment en zonder opgave van redenen 

geheel of gedeeltelijk te beëindigen. In dat geval zal BAC het Lid 3 maanden voor de effectieve 

beëindiging er schriftelijk van op de hoogte brengen dat hij de mogelijkheid heeft om zijn Hearts in 

te wisselen tijdens de resterende duur van het Programma.  

14.  Beëindiging van het Programma wegens inbreuk door het Lid 

14.1 BAC zal het recht hebben om de deelname van het Lid aan het Programma te allen tijde te 
beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder voorafgaande gerechtelijke 
tussenkomst, in de volgende omstandigheden: 

(a) misbruik van het Programma en/of van de Voordelen. Misbruik is een gebruik van 
het Programma en de Voordelen dat niet zou worden verwacht van een doorsnee Lid 
dat zich in dezelfde omstandigheden bevindt (bv. illegale inzameling van Hearts);  

(b) schending van een bepaling van deze Servicevoorwaarden van Enjoy;  

(c) het gebruik van verscheidene lidmaatschappen door eenzelfde Lid met behulp van 
verschillende accounts, bijnamen of handelend namens een derde of een ander Lid; 

(d) fraude of het gebruik van het lidmaatschap voor doeleinden die niet in 
overeenstemming zijn met de Gebruiksvoorwaarden van de Marketplace, het 
Privacybeleid van de Marketplace of de Verkoopvoorwaarden van Enjoy. 

14.2 Indien BAC vermoedt dat er zich een van de in punt 14.1 beschreven omstandigheden heeft 
voorgedaan, zal BAC het recht hebben om, vóór de beëindiging van de deelname van het Lid 

aan het Programma, een standaardbrief, e-mail of een andere vorm van schriftelijke 
kennisgeving te sturen naar het Lid met het verzoek om een einde te maken aan of af te 
zien van de gedragingen die leiden tot die omstandigheden, door hem een herstelperiode 
van 24 uur te geven. Indien dat gedrag voortduurt na die herstelperiode zal BAC de deelname 
van het Lid aan het Programma met onmiddellijke ingang beëindigen overeenkomstig punt 
14.1.  

14.3 Indien BAC vermoedt dat er zich een van de in punt 14.1 beschreven omstandigheden heeft 
voorgedaan, zich voordoet of zich zal voordoen, behoudt BAC zich het recht voor om 

documentatie of enige vorm van bewijs te vragen aan het Lid dat het Lid voldoet aan de 
Servicevoorwaarden van Enjoy. Indien het Lid de verzoeken van BAC niet beantwoordt of de 
gevraagde documenten niet binnen een maximale termijn van 1 maand verstrekt, zal BAC 
ervan uitgaan dat het Lid misbruik maakt van zijn lidmaatschap en het lidmaatschap met 
onmiddellijke ingang beëindigen overeenkomstig hetzelfde punt 14.1.  

15. Beëindiging van het lidmaatschap door het Lid  

15.1 Het Lid zal te allen tijde het recht hebben om zijn deelname aan het Programma kosteloos 
en onmiddellijk te beëindigen door BAC daarvan op de hoogte te brengen via de "verwijder"-
account op de pagina "Mijn Privacy" (https://enjoy.brusselsairport.be/en/my-privacy). In dat 
geval erkent het Lid dat hij alle Hearts die hij heeft verzameld zal verliezen zonder enige 

terugbetaling van welke aard dan ook van BAC.  

15.2 Voor alle duidelijkheid, indien een voormalig Lid dat zijn deelname aan het Programma heeft 
opgezegd zich in een later stadium opnieuw wenst in te schrijven als Lid, zal dat Lid geen 
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recht hebben op de Hearts die hij heeft verzameld in het kader van zijn vorige deelname, op 
welke manier dan ook.  

16. Wijzigingen  

BAC heeft het recht om deze Servicevoorwaarden van Enjoy te wijzigen. Het Lid zal op de hoogte 

worden gebracht of de mogelijkheid hebben om op de hoogte te worden gebracht van de gewijzigde 
Servicevoorwaarden van Enjoy bij het volgende gebruik van het Dashboard door de gebruiker, een 
andere functie van het Programma of de Marketplace, op welke manier dan ook en via welke media 
dan ook, en de wijzigingen zullen onmiddellijk van toepassing zijn nadat het Lid op de hoogte is 
gebracht of de mogelijkheid heeft gehad om op de hoogte te worden gebracht van deze wijzigingen.  

Bij wijziging zal de nieuwe tekst van de Servicevoorwaarden van Enjoy onmiddellijk ter beschikking 

worden gesteld op het Dashboard (onderaan). In ieder geval behoudt het Lid het recht om zijn 
lidmaatschap op elk moment te beëindigen door gebruik te maken van de procedure zoals 
beschreven in artikel 15.  

Deze Servicevoorwaarden van Enjoy zijn voor het laatst gewijzigd op de datum vermeld in de 

hoofding. 

17. Volledige Overeenkomst 

Niettegenstaande wat in artikel 3 bepaald wordt, bevatten de Servicevoorwaarden van Enjoy alle 
overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen ze alle 
eerdere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan, hetzij 

mondeling of schriftelijk.  

18. Scheidbaarheid 

Indien een bepaling van deze Servicevoorwaarden van Enjoy (of een deel daarvan) ongeldig, 

onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht: 
• wordt de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze 

Servicevoorwaarden van Enjoy daardoor geenszins beïnvloed of aangetast; 
• zal BAC de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling wijzigen en/of vervangen 

door een bepaling die het doel en de bedoeling van de ongeldige, onwettige of niet-

afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

19. Overmacht 

Geen van beide partijen is aansprakelijk indien zij de Servicevoorwaarden van Enjoy niet kunnen 

uitvoeren als gevolg van overmacht. Overmacht is een gebeurtenis die niet te voorzien is en die 

niet het gevolg is van een fout of de wil van een van de partijen. Voorbeelden van overmacht zijn: 
• Brand 
• Staking 

• Uitsluiting 
• Overstroming 
• Onvermijdelijke ongevallen 
• Verplichte overheidsmaatregelen  
• Annulering of vertragingen van vluchten 

 

In het geval van overmacht moet de partij die de Overeenkomst niet kan nakomen ervoor zorgen 

dat zij haar verplichtingen zo goed en zo snel mogelijk nakomt. 

Deze Servicevoorwaarden van Enjoy worden automatisch, zonder aansprakelijkheid en met 

onmiddellijke ingang beëindigd indien het geval van overmacht de uitvoering ervan definitief 
belemmert. 

20. Verklaring van afstand 

Het niet of laattijdig eisen van een strikte naleving van deze Servicevoorwaarden van Enjoy, of het 
afdwingen van een bepaling ervan, of een eerdere verklaring van afstand van of tolerantie ten 



 

 

aanzien van deze Servicevoorwaarden van Enjoy, zal geenszins worden geïnterpreteerd als een 
verklaring van afstand van een bepaling van deze Servicevoorwaarden van Enjoy. 

21. Klantendienst 

Voor elke vraag of claim kan het Lid contact opnemen met de klantendienst van BAC op het volgende 

e-mailadres: customersupport@digitalservices.brusselsairport.be. 

22. Geschillenbeslechting 

Deze Servicevoorwaarden van Enjoy worden beheerst door het Belgische recht en zullen in 
overeenstemming daarmee worden geïnterpreteerd. Alle geschillen die niet in der minne kunnen 
worden geregeld, zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken 
van Brussel (België), onverminderd de toepasselijke bepalingen van dwingend recht met betrekking 
tot consumentenovereenkomsten. 

 

 

 

mailto:customersupport@digitalservices.brusselsairport.be

