De nieuwe FoBM-lidmaatschapskaart: dit is ook een betaalkaart!
Vanaf 2018 zal de FoBM-lidmaatschapskaart een speciale Bhakti Marga betaalkaart zijn,
waar u geld kunt opzetten. Dit kan cash of met uw creditkaart of bankpasje. De
lidmaatschapskaart is persoonlijk en niet overdraagbaar, en ieder lid ontvangt deze kaart
eenmalig. De lidmaatschapskaart blijft gedurende uw gehele FoBM-lidmaatschapstijd in uw
bezit. Op uw lidmaatschapskaart staat uw voor- en achternaam, uw spirituele naam (indien
bekend), uw naam, uw land van afkomst en uw lidmaatschapsnummer. Zorg er bij een
bezoek aan SPN s.v.p. altijd voor dat u de lidmaatschapskaart bij u heeft.
U kunt uw FoBM betaalkaart (lidmaatschapskaart) elk moment in SPN bij de Cash Card
(betaalkaart) machines opladen. U kunt echter niet het geld, dat op de kaart staat,
terugvorderen, zoals dit wel bij gewone kaarten mogelijk is. Laad daarom niet teveel geld op
de kaart.
Telkens wanneer u ermee betaalt, krijgt u, als FoBM lid, een korting van 10%....
•

In de winkel op het hele assortiment, m.u.v. de boeken.

•

In het Bhajan Café.

•

Bij aankoop van spullen uit de snack- en drinkmachine.

•

Op sommige lezingen en cursussen, die door de Academy worden gegeven.

•

Bij andere korte termijn aanbiedingen
o
o

Er worden geen kortingen op cursussen en evenementen met
Paramahamsa Vishwananda gegeven.
Er worden geen kortingen op de Sadhana cursussen gegeven.

➢ U kunt met uw FoBM betaalkaart echter niet betalen voor de maaltijden in de
eetzaal en voor uw verblijf.
➢ Wanneer u uw verblijf betaalt, (inclusief de maaltijden), ontvangt u een tweede
betaalkaart, waar de maaltijden op staan. Op de FoBM-betaalkaart staan geen
vooruitbetaalde maaltijden.
➢ We raden u daarom aan om het verblijf en de maaltijden met een normale cash-kaart
af te rekenen. Gebruik de FoBM-kaart, waar u korting krijgt.
➢ Bovendien kunt u geen geld van uw FoBM-betaalkaart terugvorderen. Dit is enkel
mogelijk bij het beëindigen van uw FoBM lidmaatschap. Wanneer u op dat moment
uw kaart inlevert, dan kunt u het uitstaande bedrag dat op de kaart staat, uitgekeerd
krijgen.
➢ We bieden onze excuses voor deze bepalingen aan, maar het is helaas technisch
onmogelijk om het op een andere manier uit te voeren. We hopen dat u het gebruik
van uw nieuwe kaart, met uw speciale lidmaatschapskortingen, op prijs stelt
Mataji Anjushri
voor „Friends of Bhakti Marga“.
friends@bhaktimarga.org

bhaktimarga.org/fobm

