SPELREGELS
Bring - A - Friend

MORE THAN JUST SPORTS

1) De Bring A Friend actie loopt van 21 oktober 2019 tot en met 30 				
November 2019.

2) Je mag alleen vrienden voordragen die nog nooit of in elk geval 			
het afgelopen jaar, dus tussen oktober 2018 en nu, géén lid zijn 				
geweest (verlengingen tellen dus niet mee).
3) Alleen vrienden die een jaarabonnement afsluiten tellen mee. Jij 			
mag zelf wel een halfjaar- of kwartaalkaart hebben (dit heeft wel 			
invloed op het bedrag dat je terug kunt verdienen, zie punt 5).
4) Breng jij 1 vriend mee dan ontvang je € 10,- retour, bij 2 vrienden 		
€15,-, bij 3 vrienden € 20,-, bij 4 vrienden € 25,- en bij 5 vrienden 			
wordt jouw volledige lidmaatschap vergoed. Je krijgt geen 				
stapelkorting; maak jij bijv. 2 vrienden lid dan ontvang je 					
éénmalig € 15,- en niet 2x € 10,-.
5) Indien je een jaarkaart hebt kun je maximaal € 100,- terugkrijgen
bij het aandragen van 5 vrienden. Indien je een halfjaarkaart hebt
ontvang je 50% van de bij punt 4 genoemde bedragen retour met een
maximum van € 80,- bij 5 vrienden. Indien je zelf een kwartaalkaart
hebt dan ontvang je 25% van de benoemde bedragen bij punt 4 retour
met een maximum van € 60,- bij 5 vrienden.
6) Het door jou terugverdiende bedrag ontvang je december
2019/januari 2020 terug op jouw rekening. Mochten wij geen
rekeningnummer van je hebben dan nemen wij telefonisch en/of per
e-mail contact met je op. Let op: Jij bent zelf verantwoordelijk voor
de juistheid van je gegevens in ons systeem. Na 28 februari 2020
komt het verdiende bedrag te vervallen.van € 60,- bij 5 vrienden.
7) Wanneer je zelf lid wordt tijdens de actieperiode dan mag je
gedurende dat de actie loopt, zelf ook deelnemen en vrienden
aandragen.
8) Uitgesloten van deelname zijn leden die een Breda University of
Applied Sciences vitaliteitslidmaatschap hebben en leden die een
gratis lidmaatschap hebben ontvangen.

