
Handig om te weten:
• De kaart is op naam geregistreerd, maar u kunt wel met meerderen gebruik maken van de kaart. • Iedere bestede euro is 
een punt waard. Punten worden bijgeschreven op vertoon van uw kaartnummer. Deze vindt u in onze app. • Ons hoogste 
spaardoel ontvangt u bij inlevering van 1000 punten. Het maximaal te sparen puntenaantal is 1100 punten. Wanneer u dan 
geen spaardoel verzilvert, kunnen wij niet meer punten bijschrijven dan genoemde 1100 punten.  • De gespaarde punten 
zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Ook geven wij geen geld of cadeaukaart of creditnota of tegoedbon wanneer u 
korting verzilvert waardoor uw rekening een negatief bedrag krijgt. In dat geval is het factuurbedrag € 0,-. • Wij gebruiken uw 
gegevens met als enig doel u te informeren over aanbiedingen voor kaarthouders en nieuwe ontwikkelingen in ons bedrijf.
Wij behouden ons het recht voor acties op ieder moment te wijzigen of te beëindigen.

Trouwe gasten 
 belonen wij graag!

Ontvang onze gastenkaart in een handomdraai.
Keer de � yer om voor de instructie.250 punten 

€25,- korting

Of u nu vaak komt drinken, lunchen en dineren of maar voor een weekend 
ons schitterende Leeuwarden bezoekt, iedereen kan voordeel krijgen bij ons! 
Neem onze gastenkaart en ontvang een spaarpunt voor iedere euro die u 
bij ons besteedt.

a Wisselende acties
a Uitgelicht spaardoel
a Ieder jaar een verjaardagscadeautje

500 punten 
€60,- korting 1000 punten 

€150,- korting



Voordeel met onze app is eenvoudig en leuk

Download de app, registreer uzelf, valideer uw e-mailadres en ontvang direct 10 startpunten.

Koppel een gastenkaartnummer aan uw inschrijving. Klik hiervoor in de cirkel rechtsboven in de app.

Laat de code zien voordat u betaalt. Dan kunnen wij uw punten bijschrijven.

Pak nu uw smart phone en ontvang straks uw punten bij het afrekenen.

Kijk op de andere kant van deze � yer 
wat u van ons mag verwachten.
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