Versie 01012022

Actie Voorwaarden Figlo B.V.
Figlo Vriendendeal
Deze actie wordt aangeboden door Figlo B.V. (‘Figlo’), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2903 LA)
Capelle a/d IJssel aan Dorpsstraat 151-155.
Figlo Vriendendeal is een kortingsactie voor huidige klanten en nieuwe klanten. Als u via Figlo Vriendendeal
een nieuwe klant aanbrengt bij Figlo, krijgt zowel u als de aangebrachte klant een korting. U noemen we in
dat geval de ‘Promotor’. De door u aangebrachte klant noemen we de ‘Introducé’.

Op de actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
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1.

De actie is geldig vanaf 1 januari tot en met 31 december 2022 (de ‘actieperiode’).

2.

De actie geldt alleen als een Introducé is aangebracht via de Figlo Vriendendeal pagina.

3.

Een Promotor ontvangt een korting per Introducé. De Introducé ontvangt ook een korting.

4.

Door de registratie te voldoen geeft de Pormotor akkoord voor het ontvangen van een email met de Figlo Vriendendeal
kortingscode.

5.

De kortingscode is twee weken geldig.

6.

De kortingscode van de Introducé wordt kenbaar gemaakt via het demoformulier op de website van Figlo.

7.

De Introducé dient een geldig Figlo Vriendendeal contract (de ‘licentieovereenkomst’) te sluiten met Figlo tijdens de
actieperiode. Alleen bij het definitief aangaan van dit specifieke contract kan er aanspraak worden gemaakt op Figlo
Vriendendeal.
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8.

De korting is pas verschuldigd als de Introducé een licentieovereenkomst heeft afgesloten met Figlo.

9.

De Promotor maakt de deelname van de Figlo Vriendendeal kenbaar door de registratie via de Figlo Vriendendeal
actiepagina.

10. De verrekening van de korting aan de Promotor en de Introducé vindt ongeveer 5 weken na het sluiten van de
licentieovereenkomst tussen de Introducé en Figlo plaats. De korting wordt verrekend met de eerstvolgende factuur.
11. De korting voor de Promotor en de Introducé is hetzelfde. Dit betreft een eenmalige korting op een maandfactuur.
12. De korting voor de Introducé en de Promotor betreft het maandelijkse factuurbedrag dat de Introducé zal gaan betalen
na het tekenen van het contract. Dit bedrag is de totale waarde van het nieuwe contract ex BTW gedeeld door het
aantal maanden waarvoor is getekend. Voorbeeld: De Introducé tekent een 1-jarig contract voor het volgende:
1 Licentie
1 Licentie
----------------------------------------------

+

€ 2.111,50 per jaar / 12 maanden = € 175,95. De eenmalige korting voor de Promotor en de Introducé is € 175,95.
13. De Promotor mag ongelimiteerd deelnemen aan de actie, indien hij telkens een nieuwe Introducé aanbrengt.
14. Als niet wordt voldaan aan deze voorwaarden of bij fraude bij het aanbrengen en/of aanmelden van een Introducé
worden geen kortingen verrekend dan wel is Figlo gerechtigd al verrekende kortingen terug te vorderen.
15. De Figlo Vriendendeal actie is niet geldig in combinatie met andere welkomstkortingen.
16. Figlo is op ieder moment gerechtigd de looptijd en de invulling van de actie te veranderen of de actie te beëindigen.
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