Voorwaarden leden-werven-leden actie 2019
Looptijd actie: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019
●

Er worden alleen prijzen uitgereikt bij een totaal aan geworven nieuwe
leden in de aangegeven periode:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 t/m 4 nieuwe leden = lidmaatschap van 2019-2020 gratis
5 t/m 9 nieuwe leden = Pluim cadeaubon t.w.v. €10,10 t/m 19 nieuwe leden = Pluim cadeaubon t.w.v. €35,20 t/m 29 nieuwe leden = Pluim cadeaubon t.w.v. €100,30 t/m 49 nieuwe leden = Pluim cadeaubon t.w.v. €200,50+ nieuwe leden = Pluim cadeaubon t.w.v. €450,-

●

Alleen leden van de W.I.M. die de contributie voor 2018-2019 reeds
hebben voldaan kunnen meedoen aan deze actie.
Bestuursleden van de W.I.M. zijn uitgesloten van deelname aan deze
actie.
Nieuwe leden die tijdens de actieperiode lid zijn geworden mogen
meedoen aan de actie mits zij hun lidmaatschapsgeld betaald hebben.

●
●
●

Een nieuw lid zal aan de werver worden toegekend wanneer het nieuwe lid
de contributie voor 2019 betaald heeft.

●

De werver mag tijdens de looptijd van de actie opvragen hoeveel nieuwe
leden zijn toegekend aan zijn/haar naam.
Over de uitslag en toekenning van de prijzen kan niet worden
gecorrespondeerd.
De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van
persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie “Leden werven
leden”.
W.I.M. mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat
vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).
Binnen enkele weken na beeindigen van de actieperiode zal de gewonnen
prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de
aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze aan de winnaar
worden overhandigd.
W.I.M. behoudt het recht om tussentijds de voorwaarden aan te passen.

●
●
●
●

●

Bijzondere lidmaatschappen leden-werven-leden actie 2019
●

●

●

KoZa’s en collega’s met een contract t/m 12 uur zijn gratis lid in 2019 mits
zij lid blijven in 2020*. Dit moet ook worden vermeld bij de aanmelding in
het opmerkingenveld. De W.I.M. behoudt zich het recht dit te controleren
d.m.v. het opvragen van het contract bij het nieuwe lid.
Collega’s met een tijdelijk contract zijn gratis lid in 2019 mits zij lid blijven
in 2020*. Dit moet ook worden vermeld bij de aanmelding in het
opmerkingenveld. De W.I.M. behoudt zich het recht dit te controleren
d.m.v. het opvragen van het tijdelijke contract bij het nieuwe lid.
Vakantiekrachten en externe medewerkers (bijv. uitzendkrachten) zijn
uitgesloten van deelname aan deze actie.

* Indien leden uit dienst gaan bij IKEA hoeft er niet te worden voldaan aan de
verplichting lid te blijven in 2020. De W.I.M. behoudt zich het recht dit te
controleren.

Voorwaarden aanmelding nieuw lid:
•
•
•

Aanmelding van een nieuw lid moet plaatsvinden via de website van de
W.I.M. (www.wiminfo.nl/lid-worden)
Bij aanmelding moet de naam van het bestaande lid dat geworven
heeft in het opmerkingenveld worden vermeld.
Indien aanmelding een collega met een tijdelijk contract of contract
van maximaal 12 uur betreft moet dit in het opmerkingenveld worden
vermeld.

Voorwaarden ontvangen promotiepakket W.I.M.
•

•

•

Na het werven van het eerste lid kan de werver een promotiepakket
aanvragen bij de W.I.M. middels het sturen van een email naar
info@wiminfo.nl.
Dit pakket bevat: 25 W.I.M. informatie flyers, W.I.M. gadgets en
promotiematerialen en een kopie van de actievoorwaarden ledenwerven-leden actie 2019.
In overleg kunnen aantallen van materialen worden aangepast.

