
         Eetcafe bij Rembrandt.

       Voorwaarden lopende acties 2017

*Reserveren alleen online via de website van  aanbieder actie.
(Niet online bij Rembrandt !).
Eetcafe bij Rembrandt neemt alleen actie vouchers aan van de bij 
aangesloten bedrijven.Online gereserveerd bij aanbieder.

*Gasten zijn bekend met voorwaarden desbetreffende acties voordat ze 
online reserveren via de aanbieder. 

Indien deze vouchers niet correct gebruikt worden kunnen we helaas u 
verrekening van actie niet verrekenen of indienen bij aanbieder.
Conform voorwaarden van aanbieder acties.

* Online reserveren met vermelding van actie/promotie voucher.Alleen te 
reserveren om het tijdstip 16.30u .17.00u.Daluren,Zoals overeengekomen 
met maatschappijen/aanbieders van de actie.maximale aanname tafel 
reservering 4 gasten per tafel reservering.

*Actie vouchers worden op basis van maximaal 2 uren diner,vanaf  
reserveringstijd aangenomen bij eetcafe bij Rembrandt.Op basis van 
beschikbaarheid !

*Meerprijs div.gerechten per persoon bij al onze lopende acties,geen uitzonderingen.

Meerprijs €6,50 p.p. op de Proeverij voorgerechten & proeverij nagerechten 
te bestellen vanaf 2 personen,Voor en hoofdgerechten: Surf & Turf,Black 
tiger prawns gerechten,Runder bavette met truffel €5,- p.p meerprijs.
bij Rembrandt.(bovenstaande gerechten meerprijs €5,- p.p.).
*bij Rembrandt neemt geen reserveringen van lopende acties per telefoon en 
of via eigen website( reserverings module aan )!bij Rembrandt houdt al het 
recht om voorwaarden acties/gerechten aan te passen en/of te beeindigen 
na niet juist correct gebruik.Bij 4 gangen A la carte diner,betreffende 
tussengerecht geldt altijd een soep keuze gemaakt te worden ! Alle dranken 
zijn ten alle tijden op nacalculatie ook de verwen koffie van dessertkaart en 
vallen niet onder een diner actie en of worden niet verrekend met een 
gerecht. Aannemen van vouchers en/of acties geldig t/m 8 september 2017 
zijn op basis van beschikbaarheid van het Eetcafe.Looptijden acties zijn 
aangegeven op de site van aanbieder deze worden niet verlengt in 2017.
Vouchers/kado bonnen /korting acties en/of welk andere lopende acties 
worden niet samen aangenomen en/of gecombineerd iedere
voucher is een eigen actie en/of korting .

Met vriendelijke groet ,bij Rembrandt


