Kortingen SportWays
Uitsluitend geldig voor dagkampen in Nederland. Niet te combineren met andere kortingen en
acties, of inwisselbaar voor geld. Onder voorbehoud van taal- en spellingsfouten.

SportWays hanteert een aantal kortingen, die uitsluitend geldig zijn voor de dagkampen in
Nederland. De voorwaarden van de kortingen staan hieronder. Deze werken uitsluitend vooraf
en nóóit met terugwerkende kracht (na inschrijving). Indien u nog vragen heeft, verwijzen we
u graag door naar info@sportways.com.
15% GROEPSKORTING – alleen geldig voor dagkampen in Nederland
De groepskorting is alleen geldig voor groepen van minstens 6 spelers die allemaal
minimaal 3 dagen op kamp gaan op dezelfde locatie. Het is niet mogelijk om na ontvangst
van de kortingscode nog deelnemers toe te voegen aan de groep. De code is alleen te
gebruiken door deelnemers die zich nog niet hebben aangemeld.
Hoe werkt het?
Mail de voor- en achternamen van iedereen die onderdeel is van de groep en geef aan naar
welk kamp de groep gaat. U ontvangt een persoonlijke kortingscode van 15%. Met deze
kortingscode kunnen deelnemers zich aanmelden.
FAMILIEKORTING – geldig voor dagkampen in Nederland
De familiekorting is geldig voor broers en/of zussen die samen naar hetzelfde kamp gaan. De
korting is alleen te gebruiken door deelnemers die zich nog niet hebben aangemeld. Wij
hanteren de volgende korting:
1e kind:
volledige prijs
2e kind:
5% korting
3e en volgende kinderen:
10% korting
De korting wordt berekend op de hoogste deelnamekosten.
Hoe werkt het?
Mail de voor- en achternamen van je familie en geef aan voor welk kamp u de familie wilt
aanmelden. U ontvangt een persoonlijke kortingscode op basis van de kortingen die
hierboven staan. Met deze kortingscode kunt u de familie aanmelden.
VOORWAARDEN
Kortingen kunnen niet gecombineerd worden met andere acties en/of kortingen, per persoon kan
slechts één korting worden ingezet. Het is niet mogelijk een korting in te wisselen voor geld. SportWays
heeft het recht elk moment lopende kortingen en acties stop te zetten. SportWays Prepkampen en
clinics zijn uitgesloten van kortingen.

