OBG-Voordeelpas
Kortingen & Voorwaarden
De OBG-Voordeelpas is voor bewoners van een woning in de woongebouwen
Weijer, Provenier, Winseling, Alpha en Omega en abonnees van OBGThuisservice kosteloos.
Op grond hiervan hebben houders de volgende voordelen:
Consumpties:

15% korting op alle consumpties in Grand Café de Borger.
Dit geldt tevens voor de consumptiekaarten.

Bingo:

€ 1,50 korting op de deelnameprijs.

Bridge:

€ 3,50 korting op een 10-lessenkaart.

Zaalhuur:

15% korting op tarieven zaalhuur bij incidenteel zaalgebruik
met een privé-karakter.

KBO-leden:

10% korting op de kosten van een OBG-Voordeelpas.

De OBG-Voordeelpas is verkrijgbaar bij het Wijkinformatiepunt:
Tel: 024-3279279, E-mail: info@obg.nu
Prijs voordeelpas: € 115,00 per jaar.
Genoemde tarieven gelden voor 2017 ( prijswijzigingen voorbehouden).
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OBG-Voordeelpas
Kortingen & Voorwaarden
Voorwaarden OBG-Voordeelpas
1. De OBG-Voordeelpas is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. Voordeel op grond van de Voordeelpas kan uitsluitend worden verkregen
op vertoon van een geldige Voordeelpas.
3. Op OBG-producten en diensten kan een pashouder tot maximaal vier
personen (inclusief de pashouder) per keer gebruik (laten) maken van de
voor dat product/die dienst verleende korting.
4. Aan het vertoon van de OBG-Voordeelpas kunnen geen andere rechten
worden ontleend dan het recht op voordeel (i.c. korting) zoals aangegeven
door de leverancier.
5. De OBG-Voordeelpas heeft een looptijd van een kalenderjaar en wordt
ieder jaar stilzwijgend verlengd.
6. Houders van een Algemene DienstverleningsOvereenkomst (ADO) met het
OBG hebben op grond van de ADO recht op een OBG-Voordeelpas.
Opzegging ervan is niet mogelijk en eindigt eerst bij beëindiging van de
ADO.
7. Individuele gebruikers kunnen een OBG-Voordeelpas aanvragen via het
invullen en inleveren van een daartoe bedoeld inschrijvingsformulier.
Uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van het inschrijvingsformulier
ontvangt de pashouder zijn persoonlijke OBG-Voordeelpas. De daarmee
gepaard gaande kosten worden per afgiftedatum van de pas in rekening
gebracht.
8. Individuele houders van een OBG-Voordeelpas kunnen de jaarbijdrage
direct bij inschrijving per contant voldoen.
9. Indien de jaarbijdrage niet per contant wordt voldaan, verplicht de
individuele pashouder zich tot het maandelijks betalen van de
verschuldigde vergoeding door middel van een opdracht tot automatische
incasso aan OBG.
10.Individuele pashouders kunnen hun deelname aan de OBG-Voordeelpas te
allen tijde opzeggen. De opzegging is eerst dan een feit, wanneer men de
Voordeelpas bij OBG heeft ingeleverd. Reeds betaalde paskosten worden
in rekening gebracht tot en met de kalendermaand waarin de
pasovereenkomst wordt beëindigd. Eventueel vooruit betaalde termijnen
worden dan terug betaald.
11.OBG biedt inzicht in de te verkrijgen kortingen/voordelen door publicatie
daarvan op de website www.obg.nu.
12.Bij verlies, diefstal of beschadiging van de OBG-Voordeelpas kan de
houder een nieuwe Voordeelpas aanvragen. Hiervoor zijn kosten
verschuldigd.
13.Op de OBG-Voordeelpas zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Voor
Diensten van OBG van toepassing.
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