Standaardvoorwaarden van het Club Med Member-gets-member-programma 2017-2018
(1) De 'member gets member korting' is beschikbaar vanaf 44 dagen vóór het vertrek van de
member gets member gast, en geldt vanaf die datum tot twaalf maanden daarna. De sponsor zal
hiervan via mail op de hoogte worden gebracht. Met 'sponsor’ wordt een gezin bedoeld met
maximum 2 volwassenen (gehuwd of daaraan gelijkgesteld) en hun minderjarige kinderen, die
allemaal op hetzelfde adres in Nederland wonen, en waarvan minstens één persoon op vakantie is
geweest met Club Med in de voorbije 10 jaar. Er kan slechts één member gets member korting
gebruikt worden per dossier.
(2) De "Aanbevolen vriend" -korting kan door de "Aanbevolen vriend" worden gebruikt bij het
maken van een eerste boeking. "Aanbevolen vriend" betekent elk huishouden dat verklaart te
wonen in Nederland, en een "nieuwe klant" is voor Club Med® (namelijk zonder een Club Med®klantnummer of met een klantnummer maar dat al 10 jaar niet bij Club Med® verblijft. Als een van
de leden van het huishouden al in de afgelopen 10 jaar is gebleven, wordt de aanvraag automatisch
geweigerd door Club Med®.
(3) De korting is geldig op het bedrag incl. btw van een reservering gemaakt vanaf 1/11/2017, voor
een verblijf van minimum een week. De korting is te combineren met de andere aanbiedingen van
Club Med, tenzij in de specifieke voorwaarden van het betreffende aanbod wordt vermeld dat de
korting niet geldt en uitgezonderd Last Minutes, en op voorwaarde dat de gecumuleerde kortingen
niet meer dan 40% van de totaalprijs van het dossier bedragen. Deze kortingen zijn niet onderling te
combineren (slechts één sponsorkorting of korting van member gets member gast per dossier). De
reservering is enkel geldig bij Club Med of ANVR reisbureaus, op voorwaarde dat de vakantie
beschikbaar is, en onder de verkoopvoorwaarden zoals uiteengezet in de brochures die gelden op de
datum van de reservering van het betreffende forfait. Aanbod geldt niet met terugwerkende kracht
en is onderworpen aan de beschikbaarheid. Club Med behoudt zich het recht voor dit aanbod op elk
moment stop te zetten. De dagen die de member gets member gast heeft doorgebracht in Club Med
worden automatisch op de puntenrekening van de sponsor bijgeschreven bij de terugkeer van de
member gets member gast, met een beperking van 10 gesponsorde gasten per sponsor en per jaar.
(3) 2.500 punten worden automatisch toegevoegd aan het account van de sponsor wanneer de
aanbevolen vriend terugkeert, voor een maximum van 10 aanbevolen vrienden per sponsor en per
jaar.

