
LoungeKey-pas

1. Wie kan loungepassen kopen en gebruiken?

Loungepassen kunnen in de App gekocht worden en zijn alleen verkrijgbaar voor onze Revolut
Premium- en Revolut Metal-gebruikers. Een enkele loungepas is geldig voor één bezoek voor
één persoon. Je kunt meerdere loungepassen kopen voor jezelf en voor je gasten.
We kunnen de prijs van de loungepassen van tijd tot tijd updaten of veranderen, maar we
vertellen je altijd de prijs voordat je een loungepas koopt. Revolut Premium- en Metal-gebruikers
kunnen een LoungeKey-pas kopen tegen een gereduceerd Revolut-tarief. Dit is een gereduceerd
tarief vergeleken met de standaard marktprijs voor een LoungeKey-pas van £ 22.
Als je een loungepas koopt, moet je de naam van de persoon invoeren die elke loungepas
gebruikt. Nadat je een loungepas hebt gekocht, kun je die naam niet meer veranderen.
Loungepassen kunnen niet worden overgedragen en je moet een identiteitsbewijs kunnen laten
zien (bijv. paspoort), evenals een geldig vliegticket voor die dag en in de naam van de persoon
op de loungepas.

2. Wat gebeurt er als ik mijn Premium-/Metal-abonnement opzeg?

U kunt nog steeds alle loungepassen die u in de app hebt gekocht, inwisselen. U kunt echter
geen loungepassen meer kopen, tenzij u uw Revolut Premium- of Metal-abonnement opnieuw
activeert.

3. Kan ik een terugbetaling krijgen voor ongebruikte loungepassen?

Je kunt binnen 14 dagen na aankoop een terugbetaling aanvragen voor ongebruikte
loungepassen. Je kunt dit verzoek indienen via onze in-app-chat.

4. Is Revolut verantwoordelijk als er iets fout gaat met mijn loungepas?

Omdat deze dienst wordt verstrekt door een derde, kan Revolut de toegang en beschikbaarheid
van elke in de app vermelde lounge niet garanderen. Loungebeschrijvingen en -afbeeldingen
binnen de app worden verstrekt door onze partner LoungeKey, en Revolut is niet
verantwoordelijk voor onjuistheden in de informatie die we van hen krijgen.

5. Nog wat juridische bepalingen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN LOUNGEKEY
Als je de loungediensten gebruikt, zijn de gebruiksvoorwaarden van onze partner LoungeKey en
de gebruiksvoorwaarden van elke individuele lounge op jou van toepassing. Deze zijn
beschikbaar op de website van LoungeKey.
KLACHTEN EN GESCHILLEN
Revolut is niet aansprakelijk voor eventuele geschillen of klachten die tussen jou en LoungeKey
ontstaan. Alle vragen over de diensten die LoungeKey biedt moet je rechtstreeks aan LoungeKey
stellen via loungekeypass@loungekey.com.
LITOUWS RECHT IS VAN TOEPASSING
De wetten van Litouwen zijn van toepassing op deze overeenkomst.

https://portal.loungekey.com/en/revolut/conditions-of-use/


EEN VORDERING TEGEN ONS INSTELLEN
Als je een vordering tegen ons wilt instellen bij de rechtbank, kunnen de rechtbanken van
Litouwen alle vragen met betrekking tot deze algemene voorwaarden afhandelen. Als je in een
ander land woont, kun je een vordering instellen bij de rechtbanken van het land waar je woont.


