KORT IN GE N VA N TO E PASSI N G O P DE O E FE N RU I MT E N IN

SILVER NOTE STUDIOS
Vanaf 25 augustus 2020
1. De korting is van toepassing op het huren van een ruimte in één van onze oefenstudio's.
2. De korting is niet van toepassing op de toeslag gebruik muziekinstrumenten.
3. We hebben een 3-tal kortingen te weten: Temperatuur-, verjaardag- en dagurenkorting.
4. Alle acties kunnen worden gecombineerd met andere kortingsacties/aanbiedingen
Temperatuurkorting: bij een buitentemperatuur van 25-graden en hoger of min 1-graad en lager.
Gemeten op enig moment gedurende een dag van 24-uur door het KNMI-meetstation op Schiphol.
Zie voor de temperatuurwaarden: https://weerstatistieken.nl/schiphol/2020/
De laagste- en hoogste temperatuur op deze dag is bepalend voor de korting op de huurprijs.
Voorbeeld: vandaag is op enig moment de laagste temperatuur op Schiphol min 8-graden. U ontvangt na
2-dagen 8% korting op de huurprijs terug op uw bankrekening.
Voorbeeld: vandaag is op enig moment de hoogste temperatuur op Schiphol plus 29-graden. U ontvangt na
2-dagen 29% korting op de huurprijs terug op uw bankrekening.
Samengevat: u ontvangt de korting op de huur terug op uw bankrekening 2-dagen na deze ‘temperatuurdag’.
Verjaardagskorting: voor alle jarige muzikanten van 8 t/m 88-jaar. De jarige boekt de oefenruimte voor
minimaal 2-uren en is zelf actief met een muziekinstrument in de studio gedurende deze huurperiode. En geldt
van maandag t/m zondag van 08:00 tot 24:00 uur.
De jarige ontvangt binnen 2-dagen na de verjaardag een korting van 25% op de huurprijs van de studio op zijn/
haar bankrekening. Toeslag(en) op het gebruik van de muziekinstrumenten valt/vallen buiten de korting.
Is een muzikant 89-jaar of ouder is geworden? Zij/hij krijgt na 2-dagen een korting van 90% op de huurprijs van
de studio terug op zijn/haar bankrekening. En ontvangt tevens een cadeau van ons.
Bovendien ontvangt de 8 t/m 88 jarige een ludiek cadeau van ons. Wat voor een cadeau? Boek een bezoek aan
onze studio op je/uw verjaardag. Je/U zult er géén spijt van hebben!
Voorwaarden voor de korting en cadeau zijn: het huurcontract/de overeenkomst staat op naam van de jarige en
geldt op de dag van de verjaardag, de jarige is in dit tijdvak in de studio aanwezig en bespeeld een
muziekinstrument en toont haar/zijn identiteitsbewijs aan één van de medewerkers Silver Note Studios.
Dagurenkorting: U ontvangt 25% korting op het boeken van een ruimte tijdens de daguren.
U boekt een ruimte van maandag t/m zondag tussen 08:00 en 18:00 uur gedurende een aaneengesloten
periode van 4-uren of meer. Het boekingssysteem verrekend automatisch de korting.
Vragen over de kortingen? U kunt hierover contact opnemen met Anthony Amirkhan op: 0297-360 720 of
Ed Baak op: 0297-361 750.

