
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. 

 

De kosten 

Voor inschrijving rekenen we geen kosten. De maandelijkse bijdrage is € 10,- (een hoger 

bedrag mag natuurlijk ook). Betaling geschiedt door middel van automatische incasso. 

 

De voordelen 

 Elke maand krijg je twee gratis drankjes en twee stukjes taart cadeau (of als je niet 
van taart houdt: vier gratis drankjes). Deze drankjes en taartjes kunnen zowel op de 
vrijdagavond (Eten bij Evrim) als op de zaterdagmiddag genuttigd worden. 

 

Daarnaast krijg je 10% korting op: 

 Al onze producten in de webwinkel 

 Je totale rekening van het eten en drinken op de vrijdagavond 

 De taarten van Evrim 

 Alle vormen van onze biologische catering. 

 De informatieavonden en cursussen in De Basis die door ons georganiseerd worden 

 De cursussen van I-Training (www.itraining.nu) 
 

 

Gratis drankjes en taartjes 

De twee gratis drankjes en taartjes per kalendermaand zijn een cadeautje van ons als dank 

voor je loyaliteit. Ze zijn helaas niet op te sparen voor volgende maanden en zijn niet 

inwisselbaar voor geld of extra korting. 

 

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 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. We zorgen goed voor je gegevens en zorgen dat er geen 

onbevoegden toegang hebben tot de gegevens. We zullen je gegevens nooit delen met een 

derde partij. Mocht je in de toekomst geen vriend meer zijn en willen dat je gegevens 

verwijderd worden, laat het dan even weten. 

http://www.itraining.nu/
mailto:info@debiobasis.nl

