Welkomstpremie

De eerste maand is bij Sportstuif altijd gratis, ongeacht het aantal kinderen en opvangdagen. Dit
houdt in dat wanneer u een overeenkomst met Sportstuif afsluit voor één of meerdere kinderen, u
voor elke dag dat u opvang afneemt, één maand lang voor deze opvangdag(en) niet hoeft te betalen.
Voorbeeld 1: U meldt 2 nieuwe kinderen aan op 2 middagen.
U betaalt voor beide kinderen voor beide dagen de eerste maand niets.
Voorbeeld 2: U meldt uw kind, die al bij Sportstuif zit één extra dag aan.
U betaalt voor uw kind voor de extra dag de eerste maand niets.
Actievoorwaarden ‘Welkomstpremie’
• Deze actie is geldig vanaf 1 mei 2019 en loopt tot Sportstuif de actie opzegt;
• Deze actie is alleen geldig voor de vestigingen Helmond, Valkenswaard en Someren;
• Deze actie gaat in nadat een overeenkomst met Sportstuif is getekend;
• U kunt voor elk kind maximaal één keer gebruik maken van deze actie;
• Het welkomstpremiebedrag is gelijk aan maximaal het maandtarief voor de opvang tijdens 40
schoolweken;
• Sportstuif behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie
voortijdig te beëindigen.

Bring a friend

Indien u al klant bent bij Sportstuif en een aanmelding tot stand brengt, dan ontvangt u eenmalig €
100,- voor elk aangemeld kind.
Voorbeeld 1
Een vriendin meldt haar kind aan bij Sportstuif. Zij noemt u (u die al bij Sportstuif zit) als referentie. U
ontvangt € 100 korting.
Voorbeeld 2
Uw kind zit al bij Sportstuif. U meldt uw kind aan voor een extra dag. U geeft u zelf op als referentie.
U ontvangt € 100 korting. U ontvangt bovendien ook nog eens de welkomstpremie!
Voorbeeld 3
Uw kind zit bij Sportstuif. Een vriendin meldt 2 kinderen aan voor 2 dagen. Zij geeft u op als
referentie. U ontvangt € 400 korting.
Actievoorwaarden ‘Bring a friend’
• Deze actie is geldig vanaf 1 mei 2019 en loopt tot Sportstuif de actie opzegt;
• Deze actie is alleen geldig voor de vestigingen Helmond en Valkenswaard;
• Deze actie gaat in nadat de nieuwe ouder een overeenkomst met Sportstuif heeft getekend;
• Deze actie gaat in als een nieuwe ouder u noemt; U kunt niet uzelf als referentie opgeven;
• Per kind kan één referentie-ouder aangewezen worden;
• U kunt meerdere keren gebruik maken van deze actie;
• Sportstuif behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie
voortijdig te beëindigen.

