Ambassadeursprogramma
SamSamkring Zakelijk I
1 Wie mag er meedoen?
Leden van de vereniging SamSamkring Zakelijk I kunnen gebruik maken van het SamSam
Ambassadeursprogramma dat het SamSam Servicebureau heeft opgezet.

2 Hoe doe je mee?
Als nieuwe deelnemers jouw persoonlijke Ambassadeurscode gebruiken bij het maken van een afspraak voor
het afstemmen van hun inkomen via www.samsamkring.nl, dan doe jij automatisch mee met het
Ambassadeursprogramma.
Jouw persoonlijke code kan je in het SamSam portal vinden htttps://portal.samsamkring.nl.

3 Het cadeautje voor nieuwe deelnemers
Indien nieuwe deelnemers gebruik maken van jouw persoonlijke Ambassadeurscode krijgen ze een cadeautje
(naast lopende acties). De contributie voor de eerste maand van hun lidmaatschap wordt dan door het
SamSam Servicebureau vergoed (en dus niet afgeschreven van hun SamSam rekening).
Leuk om te geven toch?

4 Het cadeautje voor de ambassadeur
We hebben een mooi mechanisme bedacht waardoor je mogelijk voor flink wat maanden voor je contributie kan
wordt gecompenseerd door het SamSam Servicebureau.
Als er 1 persoon gebruik maakt van je persoonlijke Ambassadeurscode dan heb je 1 gratis maand deelname
aan SamSamkring verdient. Als een tweede persoon gebruik maakt van jouw Ambassadeurscode dan verdien je
daarmee nog eens twee maanden gratis deelname. Bij 3 personen 3 maanden, etc etc.
Als bijvoorbeeld 6 personen gebruik maken van je code dan heb je uiteindelijk 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21
maanden gratis deelname aan SamSamkring verdient! Kan dus aardig oplopen zo.
Leuk om te krijgen toch?

5 De verpakking
Als deelnemers zich via jouw Ambassadeurscode hebben aangemeld dan wordt de contributie aan het begin van
de maand niet naar de vereniging overgemaakt maar blijft het bedrag gewoon op jouw SamSamrekening
staan. Je krijgt dan wel een e-mail met een toelichting waarom je deze maand geen contributie hoefde te
betalen.
In de portal kan je bij “Mijn buffer” altijd zien welk deel van het saldo op je SamSamrekening wordt gezien als
schenkbuffer en over welk deel je vrij kunt beschikken.

6 KLEINE LETTERTJES

• Het SamSam Servicebureau heeft het recht het Ambassadeursprogramma op ieder moment te
beëindigen. Het volstaat om deelnemers van SamSamkring Zakelijk I hier van op te hoogte te
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stellen via de e-mail. Nieuwe aanmeldingen met een Ambassadeurscodecode geven dan geen
recht meer op kortingen / vergoedingen.
• Je verdiende gratis maanden blijven altijd geldig, ook als het Ambassadeursprogramma wordt
beëindigd.
• De gratis maanden die je als ambassadeur verdient worden zo snel mogelijk na start van
deelname door de gebruiker van jouw code verwerkt.
• Indien een deelnemer die gebruik heeft gemaakt van jouw Ambassadeurscode stopt met
deelname dan telt die deelnemer niet meer mee in het totaal deelnemers dat je hebt
aangemeld. Dus zat je op 6 deelnemers en één van die deelnemers stopt, dan blijven de gratis
maanden gewoon gelden maar de volgende deelnemer die zich aanmeldt met jouw
Ambassadeurscode telt dan niet als 7e deelnemer maar als 6e deelnemer.
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