Loyalty Card € 500,00
Vanaf juli 2015 presenteren wij onze St.Paul’s Loyalty Card.
Een card, speciaal ontwikkeld voor onze meest loyale gasten.
Bent u ook een gast die ons vaker dan 1 keer per maand bezoekt?
Dan is het aanschaffen van deze kaart wellicht ook voor u zeer interessant!
U kopt de kaart bij ons voor 500 euro, en kunt daarna voor550 euro bij ons besteden. Dat is
een korting van 10% !
De kaart is onbeperkt geldig en is strikt persoonlijk.
U kunt wel anderen van uw kaart gebruik laten maken, echter met schriftelijke toestemming
uwerzijds. Maar houdt u er dan rekening mee dat het bedrag van uw rekening af gaat!
Koop de kaart nu direct en profiteer vanavond al van uw korting!
Voorwaarden:
Deze loyalty card is en blijft eigendom van St.Paul’s restaurant vof , en is zonder handtekening niet geldig. De
waarde van deze kaart is niet te verzeilveren en enkel te besteden bij st.Paul’s restaurant aan de kleiweg 89 te
Rotterdam. Deze pas is persoons gebonden en is niet overdraagbaar. Dit is geen creditcard. Bi verlies of
beschadiging, St.Paul’s restaurant inlichten en uw loyalty card laten blokkeren. Op deze pas zijn de algemene
voorwaarden van St.Paul’s restaurant van toepassing. Uitgifte van deze kaart is vanaf juli 2015.
Uitsluitingen:
De korting op de kaart wordt niet verstrekt bij gebruik van de kaart voor betaling van speciale actie-menu’s
zoals:
 2 personen voor 1 actieprijs (indische woensdag, 2 voor 1 actie-weekmenu).
Actie-men u’s van derden zoals:
 Iens, Diningcity, Eetnu, Groupon (Dinerweek/Dinerdagen?Diner-deal etc)
U kunt wel betalen met de kaart voor deze menu’s echter de provisie die wij betalen aan de derde
( meestal € 2,50 p.p.) zal aan u doorberekend worden.
Indien, om wat voor reden dan ook, St.Paul’s (en/of de Vennoten) de levering van diensten en goederen niet
kunnen naleven, dan is de restant waarde van de kaart contant opeisbaar en zijn de beide vennoten hiervoor
hoofdelijk aansprakelijk.
Onder restant waarde wordt verstaan: De aankoopwaarde van de kaart 500 euro) minus het reeds gebruikte
gedeelte. Over het reeds gebruikte gedeelte wordt 10% korting gegeven.

Loyalty Card € 1000,00
Vanaf juli 2015 presenteren wij onze St.Paul’s Loyalty Card.
Een card, speciaal ontwikkeld voor onze meest loyale gasten.
Bent u ook een gast die ons vaker dan 1 keer per maand bezoekt?
Dan is het aanschaffen van deze kaart wellicht ook voor u zeer interessant!
U kopt de kaart bij ons voor 1000 euro, en kunt daarna voor 1200 euro bij ons besteden.
Dat is een korting van 20% !
De kaart is onbeperkt geldig en is strikt persoonlijk.
U kunt wel anderen van uw kaart gebruik laten maken, echter met schriftelijke toestemming
uwerzijds. Maar houdt u er dan rekening mee dat het bedrag van uw rekening af gaat!
Koop de kaart nu direct en profiteer vanavond al van uw korting!
Voorwaarden:
Deze loyalty card is en blijft eigendom van St.Paul’s restaurant vof , en is zonder handtekening niet geldig. De
waarde van deze kaart is niet te verzeilveren en enkel te besteden bij st.Paul’s restaurant aan de kleiweg 89 te
Rotterdam. Deze pas is persoons gebonden en is niet overdraagbaar. Dit is geen creditcard. Bi verlies of
beschadiging, St.Paul’s restaurant inlichten en uw loyalty card laten blokkeren. Op deze pas zijn de algemene
voorwaarden van St.Paul’s restaurant van toepassing. Uitgifte van deze kaart is vanaf juli 2015.
Uitsluitingen:
De korting op de kaart wordt niet verstrekt bij gebruik van de kaart voor betaling van speciale actie-menu’s
zoals:
 2 personen voor 1 actieprijs (indische woensdag, 2 voor 1 actie-weekmenu).
Actie-men u’s van derden zoals:
 Iens, Diningcity, Eetnu, Groupon (Dinerweek/Dinerdagen?Diner-deal etc)
U kunt wel betalen met de kaart voor deze menu’s echter de provisie die wij betalen aan de derde
( meestal € 2,50 p.p.) zal aan u doorberekend worden.
Indien, om wat voor reden dan ook, St.Paul’s (en/of de Vennoten) de levering van diensten en goederen niet
kunnen naleven, dan is de restant waarde van de kaart contant opeisbaar en zijn de beide vennoten hiervoor
hoofdelijk aansprakelijk.
Onder restant waarde wordt verstaan: De aankoopwaarde van de kaart 1000euro) minus het reeds gebruikte
gedeelte. Over het reeds gebruikte gedeelte wordt 20% korting gegeven.

