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DEELNAMECONTRACT  Flair-Two4one 
 

 
 

 

Naam restaurant: .............................................................................................................................................  

Straat:   ................................................................................................... Nr:  ..................................................  

Postcode:...........Gemeente:.................. ..........................................................................................................  

Naam zaakvoerder:  ........................................................................................................................................  

Tel:............................................. Fax: ......................................... Gsm: ............................................. 

Facturatiegegevens/ BTWnr............................................................................................................................ 
 
…....................................................................................................................................................... 
 

□ Deelnamebijdrage  Bijdrage: Flairpocket                                             €  300  

                                    
     
                                                      

                                                              

 

□ Flairpocket Ontbijt met Bubbles: 9 juni 2020 

 
De informatie over het restaurant dient ons aangeleverd te worden via de 
informatiefiche.  

 
 

   

Ontbijt met Bubbles (omschrijving van het ontbijt): 

 

…..........................................................................                  
…................................................. …..........................                                                    
…................................................................................ 
…...................................................                                                FlairPrijs :15€ per persoon 
….................................................... 
                                                                                                        Normale prijs:.................. 
 

 
Wenst deel te nemen aan de  Two4One-restaurantactie en verklaart zich akkoord met alle voorwaarden. 
De definitieve deelname wordt bevestigd per mail, na goedkeuring van de mediapartners. 
 
 
Handtekening Opgemaakt te ...................................................... 
................................ 
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   extra info: 
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ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Two4One is geregistreerd, onrechtmatig gebruik van de naam en het logo kan vervolgd worden. 
Het deelnemende restaurant dient voor de startdatum van de actie alle informatie aan te leveren die 
op de 
website zal worden opgenomen. Dit houdt in dat de informatiefiche volledig ingevuld aan ons 
terugbezorgd 
dient te worden, alsook minimum 4 foto’s van de zaak in .jpg bestand. Onze organisatie kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor het laattijdig aanleveren van alle vereiste informatie. 
De organisatie van Two4One bevestigt per mail de deelname aan de bijkomende acties (met 
mediapartner), 
na goedkeuring van de mediapartner Flair. Daarnaast behoudt Two4One zich het 
recht voor om, na onderzoek, iedere deelnemer die systematisch en ongegrond Two4One-reservaties 
weigert, uit de lijst van deelnemende zaken te verwijderen. Ook bij niet-betaling binnen de gestelde 
termijnen 
behoudt de organisatie zich het recht voor om de deelnemer uit de lijst van deelnemers te schrappen. 
Iedere deelnemende zaak is volledig vrij in de keuze van het ter beschikking stellen van het aantal 
tafels en 
dit kan wekelijks variëren. Wel dient iedere deelnemer wekelijks minstens 5 tafels (= min. 10 
personen) ter 
beschikking te stellen voor de Two4One-actie (50% korting op Two4one menu en/of andere 
promotie). 
Iedere deelnemende zaak wordt geacht de promotie werkelijk toe te passen zoals deze wordt 
weergegeven 
op Two4One.be EN dient zelf na te rekenen of dit overeenkomt volgens de prijzen zoals 
weergegeven op de 
menukaart in het restaurant zelf. 
In het geval van een jaarovereenkomst wordt deze geacht stilzwijgend te worden verlengd voor een 
jaar 
zonder schriftelijke opzegging aan ons adres (of per mail), een week voor het verstrijken van het jaar. 
Onze facturen zijn binnen de 10 werkdagen te betalen. Wij behouden ons ook het recht om u van de 
website 
te halen zolang de factuur niet werd betaald. 
Bij niet-betaling op vervaldag van een factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke 
aanmaning 
een verwijlinterest van 12% per jaar aangerekend worden op het uitstaande bedrag. Daarenboven zal 
dit 
bedrag, bij gebreke van betaling binnen de 8 dagen na aanmaning, tevens zonder voorafgaandelijke 
ingebrekestelling vermeerderd worden met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 
€125,00 ten 
titel van forfaitair schadebeding. 
Alle prijzen hier vernoemd zijn excl. 21% BTW. 
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement 
waarin ons 
bedrijf gevestigd is en het Belgisch recht is steeds van toepassing. 
De klant krijgt pagina 3/6 en 4/6 mee van deze overeenkomst en erkent dat deze overeenkomt met 
pagina 
1/6 en 2/6 van deze overeenkomst. 
Met het ondertekenen van dit contract, gaat U akkoord met alle boven vernoemde voorwaarden.  
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INFORMATIE FICHE over de deelnemende zaak 
 

Naam restaurant:              ............................................................................................................... 

Adres:   .......................................................................................................................... 

Postcode: .................... Gemeente:   .................................................................................. 

Provincie:   ........................................................................................................................... 

Telefoonnummer: ..................................  ........................................................................................ 

Email adres van de zaak:  ........................................................................................................................... 

Website: 

Facebooklink: 

Instagramlink: 

Resengo ID: 

Tablebooker ID:  ........................................................................................................................... 

Wenst deel te nemen op volgende dagen: (gelieve te omcirkelen wat van toepassing is) 

Maandag – Dinsdag – Woensdag – Donderdag – Vrijdag – Zaterdag – Zondag  

 

Openingsuren van de zaak: ........................................................................................................................

  

Sluitingsdagen: …........................ .............................................................................................................. 

Deelname uren ontbijt:  …............................. ............................................................................................. 

Stijl restaurant (interieur)  ........................................................................................................................... 

Kindermenu’s: ja/ nee ................................................................................................................ 

Toegankelijk voor mindervalide:  ja/ nee ........................................................................................... 

Parking: ja/ nee 

Terras:                           ja/nee 

WIFI :                                 ja/nee ...............................................................................................................

  

Tekst  in de kijker ( meer info over de zaak) ..............................................................................................

  

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 
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