Actievoorwaarden Museumkaart welkomstcadeau BSO De Lutma
De actie "Museumkaart welkomstcadeau" is een actie van Kindercentrum WereldKids (Tweede
Constantijn Huygensstraat 12, 1054 CT Amsterdam).
●
●
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De actie loopt van 22 juni 2020 tot en met 18 oktober 2020;
De actie geldt voor alle bestaande en nieuwe klanten van Kindercentrum WereldKids;
De actie geldt uitsluitend voor locatie BSO De Lutma van Kindercentrum WereldKids
in de Pijp, gevestigd op Lutmastraat 181, 1073 GX Amsterdam.

Welkomstcadeau
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Wanneer u tijdens de actieperiode een overeenkomst sluit met Kindercentrum WereldKids
voor locatie BSO De Lutma, krijgt u een welkomstcadeau:
○ Een nieuwe klant met een kind die tijdens de actieperiode een opvangcontract voor
BSO De Lutma tekent, krijgt eenmalig een museumkaart Kidskaart cadeau;
○ Een bestaande klant met een kind bij BSO De Lutma die tijdens de actieperiode een
nieuwe klant aandraagt*, ontvangt eenmalig een museumkaart Volwassenenkaart en
eenmalig een museumkaart Kidskaart cadeau.
* geldig wanneer de overeenkomst gesloten is en vanaf de startdatum van het
nieuwe kind.
Deze actie/ het welkomstcadeau is niet inwisselbaar voor geld;
Deze actie is uitsluitend geldig voor nieuwe overeenkomsten en bestaande klanten die
nieuwe klanten aandragen bij locatie BSO De Lutma, gevestigd op Lutmastraat 181, 1073 GX
te Amsterdam;
Er is schriftelijk bewijs nodig dat u een nieuwe klant heeft aangedragen. Stuur een e-mail met
de naam van de nieuwe contractant naar Nils Noot, locatiemanager BSO De Lutma:
nils@kindercentrumwereldkids.nl;
Het welkomstcadeau wordt cadeau gegeven vanaf de startdatum van het kind;
Welkomstcadeau geldt niet voor contractwijzigingen binnen huidige contract (wel voor
overgang KDV/BSO);
Het welkomstcadeau wordt verzorgd door Kindercentrum WereldKids;
De persoonsgegevens die benodigd zijn voor het verzorgen van het welkomstcadeau worden
vertrouwelijk behandeld. We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen van het
welkomstcadeau en in dit kader heeft Kindercentrum WereldKids toestemming om deze
benodigde persoonsgegevens te verstrekken aan de derde partij, welke betrokken is aan
deze actie: Stichting Museumkaart. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens
Geslacht/Voorletters/Voornaam/Tussenvoegsel/Achternaam/Geboortedatum/E-mailadres/Pas
foto (volwassenenkaart)/Afleveradres: postcode, huisnummer + toevoeging;
Kindercentrum WereldKids verwijst naar Stichting Museumkaart (www.museumkaart.nl)
omtrent alle informatie, vragen e.d. over de museumkaart en is inhoudelijk niet aansprakelijk
voor rechten/beslissingen/informatie e.d. van Stichting Museumkaart;
Kindercentrum WereldKids is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit deze actie;
De actie kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast;
Kindercentrum WereldKids behoudt het recht om de actievoorwaarden te wijzigen;
Kindercentrum WereldKids behoudt zich ten opzichte van deze actie van alle rechten;
Door mee te doen aan deze actie verklaart u akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze actie kunt u contact opnemen met de locatiemanager van
BSO De Lutma.

