NEDERLANDS

VOORWAARDEN GIFTCARD
Je bent de gelukkige ontvanger van de Spirit Giftcard! Hiermee heb je een tegoed dat
je kunt besteden in beide vestigingen van Spirit.

De Spirit giftcard is:
•

onbeperkt geldig

•

te besteden aan het buffet, soep, patisserie & dranken

•

in delen te besteden

•

niet persoonsgebonden, bij schade of verlies wordt er geen nieuwe uitgeleverd

•

te besteden in onze vestiging in Rotterdam én Amsterdam

•

niet in te wisselen voor contanten

•

niet in te ruilen en wordt niet retour genomen

•

niet te besteden bij een catering aanvraag

•

indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte
giftcard, dient het verschil bij betaald te worden.

•

op te waarderen in waardes tussen €15 en €100,-

•

bij online bestellen: de Spirit Giftcard wordt binnen 3 werkdagen verzonden. Het
is verplicht om een correct adres en e-mail adres te verstrekken om de Giftcard
te kunnen ontvangen. Als de verstrekte adressen niet kunnen worden bevestigd,
behoudt Spirit zich het recht om de levering van de Giftcard te annuleren.

GOOD FOOD TASTES BETTER

ENGLISH

GIFT CARD TERMS & CONDITIONS
You are the lucky recipient of the Spirit gift card! This gives you credit that you can
spend in both locations of Spirit Restaurants.

The Spirit gift card is:
•

valid indefinitely

•

to spend on the buffet, soup, pastry & drinks

•

to spend in parts

•

not personal, in case of damage or loss, Spirit won’t provide a new one

•

to spend at our location in Rotterdam and Amsterdam

•

cannot be exchanged for cash

•

cannot be exchanged and will not be returned

•

not to be spent on a catering request

•

if the total amount of the order is higher than the value of the gift card, the
difference must be paid extra.

•

can be bought in values between €15 and €100,-

•

when ordering online: the Spirit Gift Card will be shipped in 3 working days. It is
requiered to provide a correct address and e-mail address to receive the Spirit
Gift Card. If these addresses cannot be confirmed, Spirit reserves the right to
cancel the delivery of the Gift Card.

GOOD FOOD TASTES BETTER

