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Critical Hit Friends Club
Uniek in Airsoft Nederland, wordt lid bij Critical Hit Vrienden Club.
Een Club van allemaal vrienden van Critical Hit met een eigen FB Groep & WhatsApp Groep.
Hier kunnen we met elkaar over Airsoft en Critical Hit praten, discussiëren, lol hebben
(leden beheren deze groepen zelf, geen invloed van Critical Hit)
Wat kan je als lid verwachten:
•
•
•
•
•
•

Voorrang bij bijzondere evenementen als Mark vs Yolanda, Halloween enz.
Leden Critical Friends Patch
12 free tickets, voor elke maand 1x gratis Skirm.
10% Korting op elk volgende ticket
10% Korting op Catering
10% Korting in de Shop op het veld.

Wat kost een lidmaatschap:
Het is een jaar abonnement en je betaald 1 x per maand € 27,50
Na een jaar wordt je lidmaatschap automatische gestopt, tenzij je aangeeft nog een jaar lid te willen
worden. We sturen uiteraard ruim op tijd een herinnering.
De regels:
We zullen via een SEPA incasso de betaling regelen, zodat je er geen omkijken naar hebt.
Kan je een maand niet komen Skirmen geen probleem, dan neem je de ticket gewoon mee naar de
volgende maand. Dat kan je maximaal 2x doen. Let op! Je kan wel maximaal 2 free tickets per maan
opnemen.
Worden we door de Overheid weer gesloten, door Corona of iets dergelijks. Dan bouw je de free
ticket gewoon op totdat we weer open mogen. Let op! Je kan wel maximaal 2 free tickets per maan
opnemen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen we hier een uitzondering op maken.
Alg. voorwaarden van Critical Hit zijn van toepassing.
Deze kan je op onze website nalezen.
Indien er iets onduidelijk is, laat het ons weten dan zullen binnen 48 uur reageren.We zullen
maximaal 150 leden toelaten om het wel bijzonder te houden. Maar dat is dan ook voldoende om
Critical Hit te laten bestaan in een “Corona” Lock-Down.
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