
Neem contact op

Bedrijfsnaam - optioneel

Je bericht - optioneel

Telefoonnummer

E-mailadres

Naam
Heb je een vraag? 

Neem dan contact met ons op via het contactformulier. 

De Duurzame Woning Cadeaukaart is een initiatief van Yesty.
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Dat kan! Je kunt het tegoed bij meerdere bouwmarkten besteden. 

Zo kan je een product kopen bij een online aanbieder en een 

ander product bij een bouwmarkt in de buurt. 

Waar kan ik de Duurzame Woning Cadeaukaart besteden?

Wat is de Duurzame Woning Cadeaukaart?

Mijn code doet het niet. Hoe los ik dit op?

Hoe werkt het? 

Kan ik mijn tegoed bij meerdere bouwmarkten besteden?

!Ik heb geen brief ontvangen van de gemeente. Hoe kan ik deze 
krijgen? 

!

!

!

!
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Hoe is deze subsidieregeling tot stand gekomen? 

Hoe lang is mijn Duurzame Woning Cadeaukaart geldig? 

Hoe lang is mijn activatiecode geldig?

Wat zijn de deelnemende gemeenten?

Welke producten kan ik kopen van de Duurzame Woning 
Cadeaukaart?

Dit zijn de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen?

Neem dan contact op met onze klantenservice.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Met de Duurzame Woning Cadeaukaart helpen wij jouw gemeenten 

zoveel mogelijk huishoudens aan te sporen tot het verduurzamen van 

je woning. De cadeaukaart is besteedbaar bij een landelijk dekkend 

netwerk van alle grote bouwmarkten en doe-het-zelf zaken. 

Deelname van lokale ondernemers is mogelijk. 

De cadeaukaart is enkel besteedbaar op de producten geselecteerd 

door de RREW. Deze productlijst is gekoppeld aan het kassasysteem 

van alle deelnemende bouwmarkten en doe-het-zelf zaken of 

verwerkt binnen het online betaalsysteem van de online aanbieders. 

De beschikbare rapportages bieden jouw gemeenten grip en 

controle op het aantal activaties en verzilveringen. Resterende 

tegoeden worden uiteraard volledig gerestitueerd. De geldigheid van 

de activatiecode wordt in overleg met de gemeenten vastgesteld. 

Inwoners die het subsidie tegoed geclaimd, maar nog niet besteed 

hebben, ontvangen reminders per e-mail. Voor hulp en vragen 

kunnen inwoners op werkdagen terecht bij onze klantenservice. 

Voor de financiële afhandeling wordt gebruikt gemaakt van een 

derdengeldenrekening. De tegoeden staan 100% veilig onder toezicht 

van de Nederlandse Bank en de AFM.

Gemeente en Duurzaamheid 

Deelnemende retailers

Wij zijn Yesty en wij gaan ervoor zorgen dat je de Duurzame Woning 

Cadeaukaart kunt gaan besteden. Druk op de knop ‘Activatiecode 

invoeren’ en vul vervolgens je kaartnummer en security code in om de 

waarde te activeren. 

Activatiecode invoeren

Activeer jouw Gift Card

Verzilver nu je Duurzame Woning Cadeaukaart en begin met het 

verduurzamen van je huis! Lees hieronder hoe het werkt. 

1. Je ontvangt een brief per post vanuit je gemeente met een 

uniek kaartnummer en security code

2. Je gaat naar cadeau.yesty.nl en voert hier je kaartnummer en 

security code in om de cadeaukaart waarde te activeren. 

3. Klaar om naar de bouwmarkten te gaan of het tegoed online 

te besteden! 

Hoe werkt het?

De Duurzame Woning Cadeaukaart helpt met energie besparen. 

Huurders en woningeigenaren worden door gemeenten geholpen bij 

het uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen in hun 

woning. Hierbij kan je denken aan het plaatsen van tochtstrips en 

radiatorfolie of het gebruik van led lampen.

Met dit subsidie tegoed kun je terecht bij een landelijk dekkend 

netwerk van grote bouwmarkten en doe-het-zelf zaken /  lokale 

ondernemers en online aanbieders. 

Neem contact op

Introductie
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Welkom bij Yesty! In dit Privacy Statement leggen we precies uit welke informatie we van jou verzamelen en hoe 

zorgvuldig we daarmee omgaan. Ook leggen we uit welke rechten je hebt met betrekking tot je gegevens. We 

raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

In het kort helpen wij je om op basis van je persoonsgegevens makkelijk en veilig gebruik te maken van Yesty. We 

nemen jouw privacy zeer serieus en houden ons aan de privacy wetgeving (zoals de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming).

1. Wie is Yesty?

Yesty is de besloten vennootschap Yesty B.V, gevestigd en kantoorhoudende te (2031 BJ) Haarlem, aan Hendrik 

Figeeweg 1 T unit 1 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 70833346.

Via de Dienst van Yesty kunnen gebruikers (digitale) Cadeaukaarten aanscha!en, personaliseren, opslaan en 

cadeau geven. De cadeaukaarten kunnen via de App worden besteed bij de uitgevers van de Cadeaukaarten 

zoals retailers. Bij het gebruik van de Dienst verwerkt Yesty persoonsgegevens.

De termen die in dit Privacy Statement met een hoofdle"er zijn geschreven hebben dezelfde betekenis als in de 

Algemene Voorwaarden.

2. Welke informatie wordt door Yesty verzameld en verwerkt?

Account

Om gebruik te kunnen maken van de App, moet je een persoonlijk account aanmaken. Hierbij vragen wij je om 

de volgende gegevens: naam, emailadres en wachtwoord. Het emailadres gebruiken wij daarnaast om 

orderbevestigingen naartoe te sturen en om je nieuwsbrieven en andere berichten te sturen nadat je daar 

toestemming voor hebt gegeven.

De inhoud van jouw account is niet zichtbaar voor andere gebruikers of bezoekers.

Je kunt je account altijd laten verwijderen door een email te sturen naar info@yesty.nl.

Aankoopinformatie

Als je een account hebt aangemaakt kun je daarmee de volgende informatie bekijken en beheren:

   Jouw persoonlijke gegevens;

   Welke aankopen je hebt gedaan;

   Cadeaukaarten die je hebt ontvangen.

Statistisch onderzoek

Yesty streeft er naar de Dienst van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat 

Yesty statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar Dienst kan aanbrengen.

Yesty kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw persoonsgegevens, zoals jouw device ID (een 

uniek identificerend nummer van jouw telefoon). De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat 

betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

Persoonlijke boodschap

Je kunt gebruik maken van de mogelijkheid om een Cadeaukaart te personaliseren met o.a. een 

videoboodschap of persoonlijke boodschap. Indien je gebruik maakt van de persoonlijke boodschap, verwerkt 

Yesty de persoonsgegevens die middels deze boodschap door jou worden verstrekt.

Fraude

Om fraude tegen te gaan en zoveel mogelijk te voorkomen kunnen de volgende gegevens worden bewaard: IP-

adres, e-mailadres, welk bedrag je hebt uitgegeven en/of ontvangen aan cadeaukaarten.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de Dienst optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven) en om de 

Dienst te beveiligen hebben wij bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegeneerde 

informatie over je (surf)gedrag tijdens je gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat uit:

   het type device (o.a. tablet of smartphone);

   het besturingssysteem dat je device gebruikt;

   de pagina's die je bezoekt;

   hoe je je weg vindt op de Website en/of in de App.

Notificaties, nieuwsbrieven en e-mails

Yesty kan jou notificaties sturen via de App, als je daarvoor toestemming hebt verleend. Voor het sturen van 

deze notificatie wordt gebruik gemaakt van jouw device ID. Je kunt deze toestemming altijd aanpassen in de 

instellingen van de App.

Zo kan Yesty jou berichten sturen over de geldigheid van een Cadeaukaart, bijvoorbeeld als deze bijna gaat 

verlopen.

Ook kan Yesty jou gerichte aanbiedingen doen, zoals een bericht sturen als je in de buurt bent van een retailer 

waarvan je een kaart hebt. Deze aanbiedingen doet Yesty bijvoorbeeld op basis van jouw locatiegegevens, je 

interesses of je ruilgedrag.

Tenslo"e wil Yesty je per email op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld 

een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Yesty dat daarom aan jou laten weten. Wanneer je 

daarvoor toestemming hebt gegeven, houdt Yesty je op de hoogte van acties en aanbiedingen. Als je geen e-

mailberichten van Yesty wil ontvangen, dan kun je je afmelden via de opt-out bu"on die is opgenomen in elke e-

mail die door Yesty aan jou wordt gestuurd met uitzondering van de e-mails die je ontvangt nadat je aankopen 

hebt gedaan.
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OK
Wij maken gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om jou de beste ervaring te kunnen geven, om onze website te verbeteren en voor marketing activiteiten. Lees ons privacy statement voor 

meer informatie.


