
YourGift, Dé cadeaukaart 
die je nooit meer vergeet!

Moreprofile

YourGift Cards is actief binnen Haarlemmermeer om 

haar breed besteedbare Cadeaukaart onder de aan-

dacht te brengen. Het gezicht binnen de regio is Toon 

van Dooijeweerd, algemeen directeur van YourGift 

Cards. Toon is geboren en getogen in Haarlemmermeer 

en woont in Zwaanshoek. Hij is getrouwd met Marie-

José en samen hebben ze een zoon en een dochter.

“Haarlemmermeer zit in mijn vezels maar ik 
ben al ruim 30 jaar werkzaam in het centrum 
van Amsterdam” vertelt van Dooijeweerd. 
Na diverse functies bekleed te hebben in de 
financiële sector werkt hij nu bij een inves-
teringsmaatschappij met beleggen als core 
business. Enkele investeringen zijn in cashless 
betalen, micro finance, impact investment, de 
gezondheidszorg en dus ook in cadeaukaarten.

YourGift is gestart in 2006 als eerste partij 
die een cadeaukaart op de markt bracht die  
zowel fysiek als online te besteden was. “Dit 
was echt bijzonder en ook een hele klus om 
een acceptanten platform op te bouwen” aldus 
van Dooijeweerd. De uiteindelijke groei zorg-
de er voor dat YourGift onder toezicht kwam 
van De Nederlandsche Bank en zich moest 
aansluiten bij een Elektronische Geldinstel-
ling (EGI). Dit betekende dat alle gelden op de  
Cadeaukaarten gesepareerd moesten worden 
bij een aparte bankinstelling. Hiermee werd 
wel gerealiseerd dat elke houder van een 
YourGift Cadeaukaart een 100% garantie heeft 
van het saldo op de Cadeaukaart. Dit maakt 
YourGift wel zo bijzonder.

De YourGift Cadeaukaart heeft een ruime dek-
king en is te besteden aan miljoenen cadeaus. 
De kaart is te gebruiken bij tal van restaurants, 
warenhuizen, kledingwinkels, parfumerieën, 
online winkels maar ook voor goede doelen 
waaronder het Adamas Inloophuis. Tevens is 
de Cadeaukaart te personaliseren in een eigen 
look & feel van een bedrijf of instelling. Daar-
mee is onze Cadeaukaart bij uitstek geschikt 
voor de Business to Business markt“ aldus van 
Dooijeweerd.

Toon van Dooijeweerd
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