
Onderdeel van:

Spelregels

Deelname
Ieder lid dat lidmaatschapsgeld betaalt, maandelijks of jaarlijks, mag deelnemen aan Fit & Save. 

Sportverplichting
Onze hoofddoelstelling is dat meer mensen gaan sporten en dat ze ook blijven sporten. Om voor 
retourprovisie in aanmerking te komen, vragen wij van jou dat je ten minste 1 x per maand zelf actief sport. 
Uiteraard houden we hierbij rekening met vakanties/blessures. Houd ons dus even op de hoogte als je om 
een bepaalde reden even niet kunt sporten.

Aanbrengen nieuwe leden

Gebruik de App
Je kunt als lid de App Fit & Save gratis downloaden in de App Store (IOS) en de Playstore (Android) . Hierdoor 
kun je in de gaten houden hoeveel korting je ontvangt en welke aangebrachte leden nog steeds lid zijn. Ook 
heb je hier de mogelijkheid met je aangebrachte leden te communiceren en ze te stimuleren bij hun gezonde 
leefstijl. 

Retourprovisie4.
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Om misbruik te voorkomen geldt een lid pas als een “nieuw lid” wanneer hij of zij tenminste één jaar 
geen lid is geweest van het fitnesscentrum.
Een nieuw lid kan slechts door één bestaand lid worden aangebracht.
Er wordt geen retourprovisie uitgekeerd over in het verleden aangebrachte leden.

Je ontvangt een % retourprovisie per nieuw lid dat je aanbrengt. Dit % wordt bepaald door het 
fitnesscentrum of de sportvereniging.
Je ontvangt maximaal 100% retourprovisie. De retourprovisie kan nooit meer bedragen dan het 
lidmaatschapsgeld. De fitnessondernemer/sportvereniging bepaalt de maximaal te behalen 
retourprovisie.
Je ontvangt de eerste retourprovisie de maand na aanbreng van het nieuwe lid. Ter verduidelijking: 
Wanneer je een nieuw lid op bijvoorbeeld 3 mei, of 28 mei aanbrengt, dan ontvang je de 
retourprovisie over de maand juni. 
Wanneer een door jou aangebracht lid, zijn of haar lidmaatschap beëindigt, dan komt dit deel van 
de opgebouwde retourprovisie te vervallen.
De opgebouwde rechten zijn niet overdraagbaar.
Mocht je zelf je lidmaatschap beëindigen dan vervallen daarmee je opgebouwde rechten voor de 
toekomst.
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