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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.

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

*  U kiest vier personen werkend voor of verbonden aan uw bedrijf 
     (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. 

De duidelijke “kleine” lettertjes:

• 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.


