Kortingen SportWays
Geldig in 2018 voor hockeykampen in Nederland
Niet te combineren met andere acties of inwisselbaar voor geld. Wij reserveren geen
plaatsen. Onder voorbehoud van taal- en spellingsfouten.

	
  

SportWays hanteert in 2018 een aantal kortingen voor haar. Hieronder volgen
kortingen uitgelegd aan de hand van de voorwaarden. Deze werken uitsluitend
vooraf, en nooit met terugwerkende kracht (na inschrijving). Indien u toch nog
vragen heeft, verwijzen we u graag door naar info@sportways.com.
Teamkorting – uitsluitend geldig voor dagkampen
Kom jij – minimaal 3 dagen - naar één van onze dagkampen in de mei, zomer
en/of herfst? Trommel dan al je teamgenootjes op! Vorm een team van minimaal
6 personen en krijg een korting van € 30 per persoon.
Hoe werkt het?
1. Laat al je teamgenootjes, vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes,
neefjes, nichtjes weten naar welk kamp jij van plan bent te gaan.
2. Mail naar info@sportways.com de voor- en achternaam van ieder lid van
jullie ‘groep’ (minimaal 6 personen) dat jij meeneemt en geef aan naar
welk kamp jullie gaan.
3. Wij mailen jullie persoonlijke kortingscode van €30,- per deelnemer.
4. Laatste stap: jullie kunnen je nu inschrijven. JE BENT ERBIJ!
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NB : van de teamgenootjes die je meeneemt, mag nog niemand ingeschreven staan (incl. jijzelf).

Familiekorting – geldig voor dagkampen en overnachtingskampen
Kom je met je broer(tje) of zus(je) naar één van onze dagkampen of kampen met
overnachting? Dan krijg je een familiekorting. Wij hanteren de volgende
kortingen:
1e kind:
volledige prijs
e
2 kind:
5% korting
e
3 en volgende kinderen:
10% korting
Familiekorting(en) worden berekend over de hoogste deelnamekosten.
Hoe werkt het?
1. Mail ons jullie voor- en achternamen naar info@sportways.com en geef
aan voor welk(e) kamp(en) jullie je willen aanmelden.
2. Wij mailen de persoonlijke kortingscode toe.
3. Laatste stap: jullie kunnen je nu inschrijven. JE BENT ERBIJ!
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NB : van de kinderen mag nog niemand ingeschreven staan.
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NB : prep-kampen en clinics zijn uitgesloten van kortingen.

