Actievoorwaarden:
• Na inwisseling van 200 spaarpunten kunnen geregistreerde Jouw extravoordeelkaarthouders via
de door Kruidvat beschikbaar gestelde kanalen een aparte kassabon ontvangen met een unieke
activatiecode.
• De activatiecodes zijn vanaf 26 september tot en met 9 oktober 2016 in alle Kruidvat filialen te
koop zolang de voorraad strekt.
• Met deze activatiecode kun je via www.kruidvat.nl/jouwdiner een online reservering maken bij
een aangesloten restaurant. Op deze website staan alle restaurants vermeld die op basis van de
actie het 2de hoofdgerecht gratis aanbieden.
• De activatiecodes zijn uitsluitend geldig bij deelnemende restaurants in combinatie met een
online reservering via jouwdiner.nl.
• De activatiecode kan worden gebruikt voor een reservering vanaf 26 september 2016 tot en met
31 maart 2017.
• Met één activatiecode kun je (daar waar mogelijk) een online reservering maken voor minimaal 2
en maximaal 8 personen. Hierbij krijg je dus maximaal 4 gratis hoofdgerechten aangeboden.
• Je ontvangt van BonChef.nl een bevestiging van de reservering via de mail. Je kunt deze
bevestiging afdrukken of digitaal (op je smartphone) meenemen en bij aankomst aan de
medewerkers van het restaurant tonen.
• Het gratis aangeboden hoofdgerecht betreft altijd het goedkoopste van twee vergelijkbare
hoofdgerechten.
• De activatiecode is niet geldig in combinatie met andere acties van de deelnemende restaurants,
tenzij deze restaurants dat zelf anders aangeven.
• Online reserveringen zijn afhankelijk van de openingstijden en het aantal beschikbare stoelen
van de deelnemende restaurants.
• Een aantal restaurants serveert geen hoofdgerechten, maar heeft een andere samenstelling van
het menu. Deze restaurants hebben een vergelijkbare aanbieding die duidelijk genoemd wordt
bij het restaurant op jouwdiner.nl.
• Het is deelnemende restaurants toegestaan een enkel hoofdgerecht van deze actie uit te sluiten.
• Alleen bij Kruidvat aangeschafte activatiecodes zijn te gebruiken.
• Een activatiecode kan alleen gebruikt worden voor een online reservering op
kruidvat.nl/jouwdiner, en niet voor enige andere waarde ingewisseld worden.
• Indien een reservering geannuleerd wordt, wordt de gebruikte activatiecode weer teruggeboekt.
Je kunt met de activatiecode dan een nieuwe online reservering maken.
• Voor vragen en of opmerkingen over deze actie kun je terecht bij de klantenservice van Kruidvat
op klantenservice.kruidvat.nl.
• Op www.kruidvat.nl/jouwdiner vind je veel gestelde vragen, waaronder ook een
afrekenvoorbeeld.
• Kruidvat en BonChef.nl behouden zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te
wijzigen.
• In aanvulling op deze voorwaarden zijn voor online reserveringen de algemene
reserveringsvoorwaarden van BonChef.nl van toepassing.
• Reserveer snel! Hoe eerder je reserveert, hoe meer keuze je hebt. OP = OP en VOL = VOL.
• Er kan niet rechtstreeks bij de restaurants geboekt worden.
• Op de aparte kassabon staat de activatiecode. Bij verlies of gebruik door onbevoegden vindt er
geen vergoeding plaats. Bewaar de kassabon dus goed.
Kijk voor alle overige informatie en voorwaarden op
www.kruidvat.nl/jouwdiner

