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HANDLEIDING CARDEAUBOX 

Ø De Cardeaubox is een luxe box gevuld met de bekendste cadeaukaarten van Nederland.  
Ø Standaard zitten er 5 cadeaukaarten per merk in de box. 
Ø Kies een cadeaukaart met een vast arrangement of een variabele waarde tussen €5 en €150.  
Ø Activeer de gekozen kaart en geef hem het cadeaukaart in een (gratis) envelop verpakking.  

 
Cadeaukaarten in de box: 
 

 
 
Activeren cadeaukaart: 
1. Ga naar http://www.cadeaukaartenwinkel.nl en klik rechtsboven op Login.   
2. Voer uw gebruikersnaam* en wachtwoord** in 

2.1  Bij uw eerste keer inloggen dient u een eigen wachtwoord te kiezen, dit verschijnt automatisch in beeld            
2.2  Bij een succesvolle wijziging dient u nogmaals in te loggen met het nieuwe wachtwoord 

3. Ga in het menu naar ‘Cadeaukaarten’ en kies voor ‘Activeer een kaart’ 
4. Om uw kaart te activeren vult u hieronder het 15, 16, 19 of 24-cijferige kaartnummer in. Deze vindt u 
onderaan de barcode. Per keer kunt u maximaal 10 kaarten tegelijk activeren, 
5. Na het invoeren van het kaartnummer drukt u op ‘Verder’ 
6. Een overzicht van alle transacties vindt u terug in het menu onder ‘Transacties’  
 
* Indien u deze niet meer weet kunt u deze opvragen via info@cardeaubox.nl  
** Als u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u deze opnieuw instellen via de optie ‘wachtwoord vergeten’. 
Houdt uw logingegevens uit veiligheidsoverwegingen geheim en deel deze niet met derden. 
 
 
Vervaldatum: 
Alle cadeaukaarten zijn één jaar actief na activatie van de cadeaukaart. De ontvanger kan de status en 
vervaldatum van de cadeaukaart eenvoudig controleren via de website van de desbetreffende kaart. 	

 
Nabestellen cadeaukaarten: 
Wens je een aanvulling, een andere selectie cadeaukaarten of een groter aantal in een keer, neem dan gerust 
contact met ons op info@cardeaubox.nl of telefonisch via +31 (0)20 2299900. 
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CONTACTGEGEVENS  
info@cardeaubox.nl en telefoonnummer +31 (0)20 2299900 
 
 
 


