DEelname formulier

book a dinner

voordelengids.eu/uit-eten
pakketkeuze
� Ja, ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden. Ik wil graag pakket:
A

U betaalt een bijdrage van € 1,- per couvert1 excl. BTW.
Hierbij geldt een minimale korting van 10% op de totale rekening inclusief drank.

B

U betaalt een bijdrage van € 1,- per couvert1 excl. BTW.
Hierbij geldt een minimale korting van 20% op de totale rekening (exclusief / inclusief)2 drank.

C

U betaalt een bijdrage van € 1,- per couvert1 excl. BTW.
Hierbij geldt een minimale korting van 25% op de totale rekening (exclusief / inclusief)2 drank.

De reserveringen ontvang ik alleen via het voice-response systeem en de bevestiging geef ik door per
e-mail of telefoon.

� Ja, ik wil gratis meegenomen worden op de Social Media kanalen van Voordelengids.eu

Datum ondertekening

(dd-mm-jjjj)

naam gemachtigde (Dhr / Mevr)2		

naam vertegenwoordiger

Handtekening					

Handtekening

1
2

De bijdrage per couvert wordt geïncasseerd door het automatische reserveringssysteem van Book A Dinner (eye-site).
Kruis door wat niet van toepassing is.
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a lg e m ene vo o rw aard en

■

1

U betaalt per reservering € 1,- per couvert (excl. BTW). Wanneer er aan Book A Dinner een reservering wordt 		
geannuleerd buiten het reserveringsysteem om, kunt u dit melden tot de 9e van de maand. Indien Book A Dinner 		
constateert dat de reservering inderdaad is geannuleerd door uw gasten, zullen wij deze reservering aan u crediteren.
Meldingen na de 9e van de maand kunnen niet worden gecrediteerd.

■

2

U geeft hierbij Book A Dinner de opdracht maandelijks de gemaakte kosten automatisch te incasseren van het eerder
ingevulde rekeningnummer.

■

3

Als de gast zijn korting, zoals deze wordt gecommuniceerd op de webpagina niet ontvangt, krijgt de gast alsnog achteraf
de korting. Het restaurant zal het bedrag (de misgelopen korting) overmaken op het rekeningnummer van Voordelengids.eu.
De korting wordt vervolgens door Voordelengids.eu alsnog aan de gast overgemaakt. De bewijsvoering van de misgelopen
korting zal plaatsvinden op basis van het betalingsbewijs en het bijhorende reserveringsnummer.

■

4

Het wel of niet toekennen van korting op de totaal rekening in- of exclusief drank (pakket B en C), kan altijd gratis worden
aangepast op de webpagina. Deze aanpassing is pas geldig voor reserveringen die worden gedaan nadat de aanpassing
zichtbaar is op de webpagina.

■

5

De restauranthouder draagt er zorg voor dat de informatie op de webpagina actueel en up-to-date is en blijft. (nieuwe
informatie/materialen kunt u mailen (uit-eten@voordelengids.eu ) onder vermelding van: ‘aanpassing restaurant webpagina’.

■

6

De restauranthouder informeert zijn huidige en toekomstige personeelsleden over de korting via Voordelengids.eu en
Book A Dinner. Het personeel wordt geïnformeerd over het reserveringssysteem via voicelog.

■

7

Gasten die boeken via Voordelengids.eu en Book A Dinner krijgen een gelijkwaardige behandeling t.o.v. andere gasten.

■

8

De restauranthouder informeert Voordelengids.eu en Book A Dinner over het niet of niet tijdig annuleren door gasten die
hun boeking hebben gedaan via het online reserveringssysteem. Voordelengids.eu en Book A Dinner dragen hier geen
verantwoording voor.

■

9

■

10 U bent op de hoogte dat er per reservering maximaal 20 personen mogen deelnemen.

■

11 Gasten die hun reservering hebben gedaan via het reserveringssysteem krijgen altijd een bewijs van betaling.

■

12 Beëindiging van de overeenkomst kan per e-mail (uit-eten@voordelengids.eu ) onder vermelding van: ‘beëindiging van

Gasten die hun reservering hebben gedaan via het reserveringssysteem zijn niet verplicht hun Voordelenpas te tonen.

deelname’ aan het restaurant reserveringssysteem. U krijgt hiervan een bevestiging binnen 5 werkdagen.

■

13 U gaat akkoord met een opzegtermijn van 3 maanden.

■

14 Deze overeenkomst is niet overdraagbaar aan derden. Voordelengids.eu en Book A Dinner zijn vrij om handel te bedrijven
met al haar content.

(Voordelengids.eu en Book A Dinner behouden zich het recht voor eenzijdig wijzigingen in deze Algemene voorwaarden aan te
brengen mits deze ruim vantevoren kenbaar zijn gemaakt. Tevens zijn type- en/of drukfouten voorbehouden.)
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