Spelregels Vrienden van De Bio Basis
Vriend worden
Om vriend te worden vul je het inschrijfformulier en de bijbehorende machtiging voor
automatische incasso in. Je krijgt direct 10% korting op je boodschappen en bij je volgende
bezoek ligt je vriendenpas voor je klaar.

De kosten
Voor inschrijving en aanmaken van de pas rekenen we geen kosten. De maandelijkse
bijdrage is € 10,- (een hoger bedrag mag natuurlijk ook). Betaling geschiedt door middel van
automatische incasso.

De voordelen





Twee gratis drankjes per kalendermaand in ons horecagedeelte. Alle drankjes op
onze kaart komen in aanmerking.
10% korting op al je boodschappen uit ons winkelgedeelte. De korting wordt aan de
kassa verrekend en geldt voor ons gehele assortiment, met uitzondering van
artikelen met een 30% korting sticker, vers brood en alle producten uit het
horecagedeelte.
Daarnaast krijg je de mogelijkheid om biologische producten bij ons te bestellen die
we niet in ons vaste assortiment hebben. Past het product binnen onze
winkelfilosofie, dan nemen we het in ons vaste assortiment op. Is het minder
passend? Dan kun je het alsnog in vaste afnamehoeveelheden, tegen 10% korting, bij
ons afnemen.

De vriendenpas
Na je inschrijving krijg je een vriendenpas waarmee je kunt genieten van de bovenstaande
voordelen. Deze pas is alleen persoonlijk te gebruiken en is dus niet overdraagbaar. Voor
partners of gezinnen is er de mogelijkheid om een gezamenlijke pas aan te maken.

Gratis drankjes
De twee gratis drankjes per kalendermaand zijn een cadeautje van ons als dank voor je
loyaliteit. De drankjes zijn helaas niet op te sparen voor volgende maanden en zijn niet
inwisselbaar voor geld of extra korting.

Bestellen van producten die niet in ons assortiment passen
Je kunt deze producten gewoon bij ons aan de balie bestellen, of via een e-mail aan
info@debiobasis.nl . We informeren je over de prijs en maken de afspraak dat je de
producten daadwerkelijk in deze hoeveelheden bij ons afneemt. Voor sommige producten
kan het even duren voor ze geleverd worden, dit spreken we uiteraard ook van tevoren met

je door. Na levering houden we de artikelen voor je apart en kun je ze komen ophalen en
afrekenen.
De vaste afnamehoeveelheden verschillen per product. We gaan hierbij altijd uit van de
minimale afname bij de betreffende producent of groothandel. Dit kan variëren van 1 stuk
tot verpakkingen van 12 of meer. Wij informeren je hier uiteraard van tevoren over. Het is
natuurlijk altijd mogelijk om op deze manier voor meerdere personen te bestellen en
onderling met elkaar af te rekenen.
Wij doen ons uiterste best om alle gewenste biologische producten te kunnen leveren. Het
kan echter in sommige gevallen voorkomen dat een product niet door ons leverbaar is. Dit
geven wij altijd van tevoren aan.

Duur en opzeggen
Je inschrijving als vriend is voor onbepaalde tijd, met een minimum van drie maanden.
Hierna ben je vrij om op te zeggen. Dit kan aan de balie in de winkel door middel van een
opzegformulier, of via een e-mail aan info@debiobasis.nl. De opzegtermijn is een
kalendermaand.

Gegevens inschrijfformulier
De informatie op het inschrijfformulier is alleen bedoeld voor onze eigen administratie en zal
vertrouwelijk behandeld worden.

Tot slot
We kijken er naar uit om de winkel samen met jou verder vorm te geven en zijn benieuwd
naar je ideeën. Veel dank alvast!

