Price & Quality Culinair lanceert haar Restaurant-Bezoek-Shuttle:
U wordt afgehaald met TAXI 58 bij u thuis en na restaurant-bezoek terug gebracht
voor slechts 15 EUR inclusief BTW! (actie tot 31/12/2019)

Hoe werkt het?
U woont of verblijft (afhaaladres) te Sint-Idesbald, Oostduinkerke, Koksijde, Wulpen, Nieuwpoort, De Panne of
Veurne.
U reserveert in het P&Q Culinair restaurant van uw keuze:
 ofwel telefonisch;
 ofwel minstens 2 dagen op voorhand via Email;
 ofwel door afgifte van onderstaande strook in het P&Q Culinair restaurant zelf.
“de Rimini”, George Grardplein 2, 8670 Sint-Idesbald
T 058/51 19 78 – Email: mail@resto-rimini.be
Normale sluitingsdag: donderdag – tijdens juli en augustus: 7/7
“Bière sur Mer” – “dCouvert” – “La Pequena Bodega”, Zeedijk 27-33, 8670 Sint-Idesbald
T 058/51 69 83 – Email: mail@bieresurmer.be
Normale sluitingsdag: dinsdag – tijdens juli en augustus: 7/7
Golf “Hof ter Hille”, Hof ter Hillestraat 2, 8670 Oostduinkerke
T 058/59 39 59 – Email: mail@restohofterhille.be
7/7 open
Deel steeds volgende informatie mee:
- U wenst gebruik te maken van onze Restaurant-TAXI 58-Shuttle promotie;
- U geeft uw naam, voornaam, telefoon/GSM en adresgegevens (bij voorkeur tevens Email adres);
- U doet opgave van datum, aankomstuur restaurant, het aantal personen waarvoor u reserveert.
Voor de rest loopt alles op wieltjes …..
 Wij verwittigen TAXI 58 welke u tijdig (rekening houdend met de reistijd) komt afhalen;
 U betaalt na de heen-rit uw éénmalige bijdrage van 15 EUR;
 U ontvangt na betaling een kwitantie/vervoerbewijs;
 In het restaurant verwijst u naar uw reservatie “Restaurant-bezoek met TAXI 58” en geeft uw
kwitantie/vervoerbewijs af;
 Geniet van uw restaurantbezoek;
 Na de afrekening ontvangt u een voucher, af te geven aan de TAXI-chauffeur;
 TAXI 58 brengt u gratis terug thuis. No stress, wij bellen TAXI 58 die u komt ophalen.
RESERVATIESTROOK AF TE GEVEN IN HET RESTAURANT TIJDENS DE OPENING

Ondergetekende, (naam + voornaam) …………………………………………………………………….. wenst te reserveren op
(datum) ……./……./2019 voor (aantal) …….. personen omstreeks (uur aankomst restaurant)

in restaurant (kruis aan)

……: ……..

□ Rimini □ dCouvert □ Bière sur Mer □ La Pequena Bodega □ Golf HtH

TAXI 58 kan ons tijdig komen ophalen (straat + nr + gemeente)………………………………………….…………………………………………...
Uw Email adres: …………………………………………………@............................. ; Uw GSM nr.: ……….……………………………….

