Buddy
NL

wat is het buddy systeem?
Het ASA buddy systeem is een loyalty programma waarmee clubleden korting kunnen verkrijgen
op hun activiteiten door het aandragen van buddy’s.

hoe werkt het?
Als je als clublid een nieuwe lid aandraagt bij de Amsterdam Skating Academy & Derby Club, dan
kunnen zij jou als “buddy” aanmerken. (dit doen zij op hun inschrijfformulier).
Vanaf dat moment zijn jullie ASA Buddy’s, wat veel voordelen met zich mee brengt. Het grootste
voordeel is voor de aandrager (het oorspronkelijke clublid), welke een kortingsbedrag opbouwt
wanneer het nieuwe clublid, zijn buddy, deelneemt aan clubactiviteiten. De aandrager krijgt van
alle activiteiten die zijn buddy afneemt een tegoed van 10% van dat totale bedrag, welke als
korting wordt verrekend met de kwartaal facturen.
Als voorbeeld;
Je draagt een buddy aan, welke vervolgens voor €100 aan clubactiviteiten deelneemt. Jij krijgt
daarvan 10% tegoed als korting op je volgende factuur, in dit voorbeeld dus €10,-

voorwaarden

1. Elk ASA clublid kan buddy’s aandragen.
2. Er geldt geen maximaal aantal buddy’s
3. Van alle clubactiviteiten die de buddy’s afnemen, krijgt de aandrager een tegoed van 10% van
dat totale bedrag, welke als korting wordt verrekend met de volgende facturen
4. Het tegoed wat opgebouwd wordt door activiteiten die de buddy’s afnemen, wordt per kwartaal
berekend, en verrekend, tegoeden kunnen niet meegenomen worden naar een volgend
kwartaal. Er geldt een omslagpunt van 1 kwartaal wat inhoudt dat het tegoed wat opgebouwd
wordt, in het volgende kwartaal wordt verrekend.
Als voorbeeld;
De buddy neemt clubactiviteiten af in Q2 van het seizoen, de aandrager krijgt korting op zijn
facturen, door middel van het inwisselen van het tegoed (gebeurt automatisch) in Q3.
5. Er is geen maximaal tegoed wat opgebouwd kan worden, maar het kortingsbedrag kan nooit
hoger zijn dan het facuurbedrag
Als voorbeeld;
Het opgebouwde tegoed bedraagt €500, en het factuurbedrag is €450 euro. Met de korting wordt
het factuurbedrag €0,- > er kan geen negatief factuurbedrag ontstaan
6. Overschotten van het tegoed van het vorige kwartaal kunnen niet worden meegenomen naar
het volgende kwartaal
7. Het tegoed wordt alleen opgebouwd wanneer de buddy clubactiviteiten boekt, en gefactureerd
krijgt.
8. Wanneer de buddy zijn lidmaatschap opzegt, worden er geen tegoeden meer opgebouwd, en
vervalt de buddy band. Wanneer jij je eigen lidmaatschap opzegt, geldt ook de regeling uit de
eerste volzin van dit artikel.
9. Appendix A geeft aan bij welke activiteiten tegoed wordt opgebouwd, en bij welke activiteiten
tegoeden kunnen worden ingezet.
1. Tegoeden worden automatisch bij facturering verrekend

appendix a
opbouw buddy tegoed (buddy
activiteiten)

Activiteiten waarbij tegoeden worden
verrekend

1

Inschrijfgeld

10% van het totale
bedrag

2

Jaarlijkse
lidmaatschap
bijdrage

10% van het totale
bedrag

Jaarlijkse
lidmaatschap
bijdrage

Verrekening tot
100% van het
bedrag

3

Groepslessen

10% van het totale
bedrag

Groepslessen

Verrekening tot
100% van het
bedrag

4

Patches

10% van het totale
bedrag

Patches

Verrekening tot
100% van het
bedrag

5

Prive lessen/
Choreo lessen

10% van het totale
bedrag

Prive lessen/
Choreo lessen

Verrekening tot
100% van het
bedrag

6

Off-skates lessen

10% van het totale
bedrag

Off-skates lessen

Verrekening tot
100% van het
bedrag

7

Club merchandise
(zoals clubkleding,
etc.)

Geen opbouw
tegoed

Club merchandise
(zoals clubkleding,
etc.)

Geen verrekening

8

Bondslicentie

Geen opbouw
tegoed

Bondslicentie

Geen verrekening

9

Wedstrijddeelname
(inschrijfgeld)

Geen opbouw
tegoed

Wedstrijddeelname
(inschrijfgeld)

Geen verrekening

10

Wedstrijddeelname
(teambus)

Geen opbouw
tegoed

Wedstrijddeelname
(teambus)

Geen verrekening

11

Wedstrijddeelname
(team
accommodatie)

Geen opbouw
tegoed

Wedstrijddeelname
(team
accommodatie)

Geen verrekening

12

Huur/koop
clubpakje

10% van het totale
bedrag

Huur/koop
clubpakje

Verrekening tot
100% van het
bedrag

13

Deelname
trainingsstage
(Bondsstages)

Geen opbouw
tegoed

Deelname
trainingsstage
(Bondsstages)

Geen verrekening

14

Deelname
10% van het totale
trainingsstage (ASA bedrag
Stages)

15 Deelname ASA
trainingskampen
16

Overige activiteiten

Deelname
Verrekening tot
trainingsstage (ASA 100% van het
Stages)
bedrag

10% van het totale
bedrag

Deelname ASA
trainingskampen

Verrekening tot
100% van het
bedrag

Afhankelijk van
activiteit

Overige activiteiten

Afhankelijk van
activiteit
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