SUSTAINABLE

GROEN

Bomencentrum Nederland
bestaat 25 jaar en trakteert!

EN CENTRAAL
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25JAAR
BOMENCENTRUM NEDERLAND BAARN
Ons jubileumjaar gaat door!
Onverwachte jubileumtraktatie en stimuleringsmaatregel
voor onze bestaande én nieuwe relaties!

In april 2020 zijn wij van start gegaan met ons jubileumjaar: 25 jaar Bomencentrum Nederland
in Baarn! Vele tientallen bedrijven hebben geprofiteerd van onze eerste jubileumtraktatie,

die liep tot 1 september 2020, waarbij wij de huurkosten van de Paviljoens volledig voor onze
rekening hebben genomen.

Maar we zijn nog lang niet klaar! Als waardering voor onze bestaande relaties én als bijzonder prettige
kennismaking voor nieuwe relaties, trakteren wij iedereen één jaar lang! Zo blijven wij bedrijven en
organisaties die een event willen organiseren in deze zware periode een hart onder de riem steken.

ONZE TWEEDE JUBILEUMTRAKTATIE

Bij iedere nieuwe boeking (getekende overeenkomst) vóór 1 september 2021, waarbij het event plaatsvindt
vóór 31 december 2021, ontvangt het bedrijf een onverwachte jubileumtraktatie en stimuleringsmaatregel:

DINERTAFEL

• Wij verwelkomen u graag op één van onze feestelijke waarderingsavonden, na uw geboekte event;
• Vier personen uit uw bedrijf worden verwend met een heerlijk 5-gangen diner, vanzelfsprekend van de
hoge kwaliteit die u van ons gewend bent;
• Natuurlijk inclusief met een frisse welkomst smoothie en alle dranken;
• Op een feestavond zijn ca. 7 bedrijven te gast. Van elke tafel houdt iemand een korte introductie over uw
bedrijf en de zakelijke ervaringen uit de afgelopen periode. Dit ter informatie aan de andere tafelgasten;
• Mogelijkheid tot netwerken. Vooraf ontvangt u het overzicht van de andere bedrijven op uw gekozen
feestavond;
• U wordt vermaakt met muziek en entertainment;
• Bij vertrek ontvangt iedereen enkele groene give aways, home made by Bomencentrum.

WAARDECHEQUE

• Voor uw volgende event (van minimaal 6 uur) ontvangt u een waardecheque voor de huurkosten van
€ 1.800 (voor event in Jardin d’Hiverre) of € 900 (voor event in het Groene Paviljoen).
Deze waardecheque geldt als korting op de huurkosten op uw volgende event.
Ons team staat te popelen om alle evenementen weer perfect te laten verlopen.
Daarom nodigen wij u, ook nu, van harte uit op onze locaties om alle wensen en mogelijkheden te
bespreken, bekijken en ervaren.

Kijk op www.bomencentrumnederland.nl
voor de werking en spelregels van deze JUBILEUMTRAKTATIE!

bomencentrumnederland.nl - 035 64 60 200

STAPPENPLAN bij onze tweede jubileumtraktatie
STAP 1
Uw bedrijf doet een nieuwe boeking in de periode vanaf heden tot uiterlijk 1 september 2021.
Het geboekte event vindt plaats vóór 31 december 2021.

*
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STAP 2
Nadat dit event volledig financieel is afgewikkeld, ontvangt uw bedrijf:
• Een uitnodiging voor de DINERTAFEL. Hierin staan de data van de komende feestelijke avonden vermeld
(max. 7 tafels per avond van verschillende bedrijven).
U bepaalt zelf op welke avond u van dit aanbod gebruik maakt.
• De waardecheque voor de korting op de huurkosten.
De waardecheque geldt voor een nieuw te boeken event (van minimaal 6 uur). De waarde van de cheque
bedraagt € 1.800 (voor event in Jardin d’Hiverre) of € 900 (voor event in het Groene Paviljoen).
Bij een korter durend event zal de waarde van de cheque navenant worden aangepast.
De cheque is geldig voor een nieuw event dat plaatsvindt binnen 1 jaar na uitgiftedatum.
Mocht dit door overheidsvoorschriften niet mogelijk zijn, dan treden wij in overleg.
De cheque is alleen geldig op de huurkosten en is niet inwisselbaar voor geld.

*

STAP 3

kiest vier personen werkend voor of verbonden aan uw bedrijf
* U(tafelniveau
is bv bestuur/directie/management), event organisatoren zijn natuurlijk ook van harte welkom

*
*

en u komt naar één van de feestelijke avonden.
Vooraf ontvangt u de gastenlijst van de andere bedrijven die op de gekozen avond aanwezig zullen zijn.
Bij – voor u moverende redenen – is verplaatsing van de door u gekozen datum mogelijk in overleg.
Van elke tafel houdt iemand een korte introductie (max. 5 minuten) over uw bedrijf en de zakelijke
ervaringen uit de afgelopen periode.

• Per bedrijf kan er éénmalig van deze jubileumtraktatie worden geprofiteerd.
• Overheid en particulieren zijn uitgesloten van deze actie. Voor hen hebben wij andere verrassingen.
Bel ons hier gerust over.
• Indien u van de jubileumtraktatie gebruik wilt maken, gaat uw bedrijf akkoord met de voorwaarden
van deze actie.
• Voor verplaatsing of annulering van uw event (al dan niet door een overheidsverbod) verwijzen wij
naar onze algemene voorwaarden.
• Uiteraard alles “100% coronaproof” en volgens richtlijnen RIVM en de overheid.
De duidelijke “kleine” lettertjes:
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