Fastfood on the road
RESERVATIE-FORMULIER :

Voor een offerte of reservering * doorhalen wat van niet van toepassing is.
Fastfood on the road
Frituur op locatie
GSM (0032) 485 291 666
Mail : reserveren@fastfoodontheroad.com

De gelegenheid:
Datum Feest

: ___ - ___ - 20___

Naam

: _______________________________________________________________

Locatie waar de frituur moet komen : __________________________________________________
Uw GSM Nummer : +3__ - ____ - ____________________
Welke Formule*

: ○ 1 of ○ 2

* aankruisen wat van toepassing is / Aantal personen: _____________

B.T.W NR

: _______________________________

(alleen voor zakelijke Reservering)

Algemene voorwaarden bij reservatie :
* Bij beide formules staan wij 2 uur op locatie zonder bij telling van transsport of
personeel vergoeding regio Limburg.
* Buiten Limburg zullen wij een gepaste km vergoeding tellen .
* te voorzien door de klant, 1 stroom aansluiting onbelast van 16-20 Ampère (220 volt).
* Bij reservering vragen wij een aanbetaling van 20% .
* Bij aankomst van onze mobile Frietwagen dient het afgesproken bedrag voldaan te worden.
* Ten laatste 5 dagen voor het feest dient het juiste aantal personen doorgeven te worden,
dit om de juiste verse producten voor u in te kopen .
* Het is niet meer mogelijk om dan nog consumpties te annuleren. Wel om er nog bij te vragen.
* Eventuele aanpassingen dienen tijdig en schriftelijk aangevraagd te worden bij de zaakvoerder.
* Het minimum bedrag is € 300.00 per reservering.
* Wij proberen altijd ruim op voorhand aanwezig te zijn gelieve er rekening mee te houden bij
Eventuele verkeersproblemen zoals file ed. niet verantwoordelijk te zijn voor een eventuele
Latere aankomst.
* Indien u een reservering geannuleerd wordt binnen 1 maand voor de feestdatum zullen wij u
€ 250 in rekening brengen.
* Bij reservering gaat u automatisch akkoord met ons reglement.
Wij hopen u en uw gasten tot onze tevreden klanten te mogen rekenen en aarzel niet om bij
Eventuele vragen contact met ons op te nemen .
Naam (verantwoordelijke) aanvrager:

_______________________________________________

Datum: ___ - ___ - 20___
Bij reservatie tekenen voor akkoord:

_______________________________________________

