Spelregels: Verdouw Sponsorsparen
1 oktober tot 31 december 2018
De sponsorsparen spelregels:
1. Online sparen is mogelijk van 1 oktober tot 31 december 2018 via de
website: www.verdouw.nu
2. U bepaalt zelf een (persoonlijk) goed doel d.m.v. een formulier op de
website.
3. U wordt de mogelijkheid geboden om te kiezen uit drie voorgestelde
goede doelen: KWF Kankerbestrijding, Cordaid Mensen in Nood en Verdouw gaat verder!
Naast deze goede doelen heeft u de mogelijkheid om een persoonlijk goed doel op te geven.
4. U spaart als bedrijf voor één gezamenlijk goed doel, dus niet per werknemer apart.
5. Sponsorsparen is alleen mogelijk voor bestellingen via internet.
6. Spaarpunten worden direct na een online bestelling toegevoegd aan het spaarsaldo.
7. Spaarpunten zijn niet inwisselbaar voor geld.
8. De spaarpunten worden alleen aan het einde van de looptijd uitgekeerd (na 31 december
2018). Tussentijds incasseren is niet mogelijk.
9. Het goede doel dat door u op 31 december 2018 is ingevuld wordt door Verdouw als
persoonlijk goed doel gezien. Na de looptijd (zie punt 1) is wijzigen van het goede doel niet
meer mogelijk.
10. Verdouw behoudt zich het recht voor uw goede doel te toetsen aan de waarden en normen
passend bij ons bedrijf.
11. Indien er aan het einde van de looptijd geen goed doel is geselecteerd door u, worden uw
spaarpunten omgezet naar een goed doel dat door Verdouw is voorgesteld. (zie punt 3)
Verdeling spaarpunten per bestelling:
Een overzicht:
Orderbedrag (excl. BTW)
€350 of meer
€500 of meer
€750 of meer
€1000 of meer

Aantal punten
30
60
100
200

Waarde in euro’s
€3,€6,€10,€20,-

Toelichting: Spaar extra snel met een hoger bedrag per bestelling. Een voorbeeld:
Klant A plaatst over de looptijd van de actie tien orders van €500,- of meer. Klant A spaart hiermee
600 punten. Verdouw maakt een gift over van €60,- naar het goede doel van klant A.
Klant B plaatst over de looptijd van de actie acht orders. Twee met een orderwaarde van €750,00 of
meer en zes met een orderwaarde van €1000 of meer. Klant B spaart hiermee 1400 punten. Verdouw
maakt een gift over €140,- naar het goede doel van klant B.
Kortom: bestel slim en spaar sneller.
Keer terug naar de informatiepagina op onze website: Klik hier.

