
Bedrijfsnaam : __________________________________________________________________________________________________________________________________

BTW nr : __________________________________________________________ PO nummer : __________________________________________________________

Contactpersoon : ____________________________________________________________________________________________________________________ M   /  V 

Telefoon algemeen : _______________________________________________________ Telefoon persoonlijk : _______________________________________________________

E-mail  : _______________________________________________________ E-mail factuur : ____________________________________________________________

Website : __________________________________________________________________________________________________________________________________

Postadres : __________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode : _____________________ Plaats : _______________________________________________ Land: ________________________________________________

Vestigingsadres: : __________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode : _____________________ Plaats : _______________________________________________ Land: ________________________________________________

Indien anders dan postadres
Factuuradres : __________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode : _____________________ Plaats : _______________________________________________ Land: ________________________________________________

 DINER BIJBOEKEN?
Wij bieden tevens de mogelijkheid om te reserveren voor een driegangendiner exclusief drank voor €40,00 of een driegangendiner inclusief drank voor €43,50 voorafgaand 

een evenement in onze Ahoy Exclusive Lounge. 

Direct reserveren?

Vermeldt hieronder voor welk event u een diner reservering wilt plaatsen en voor hoeveel personen u wilt reserveren.

Datum Evenement Aantal                           inclusief drank  Totaal

________________ ________________________________ ________________     € ________________

________________ ________________________________ ________________     € ________________

________________ ________________________________ ________________     € ________________

________________ ________________________________ ________________     € ________________

________________ ________________________________ ________________     € ________________

       Totaal € ________________

Opmerkingenveld voor vermelding van eventuele voedselallergieën, dieetwensen en dergelijken. 

   

 

Bij ondertekening gaat u akkoord dat deze gegevens worden bewaard (zie privacy statement van Ahoy) en kunnen worden gebruikt door Ahoy ten behoeve van het Ahoy 

Exclusive membership. 

Plaats : __________________________________________ Handtekening :

Datum : __________________________________________

Naam : __________________________________________ __________________________________________

Op dit formulier zijn van toepassing de algemene voorwaarden hospitality van Rotterdam Ahoy. Door ondertekening van dit formulier verklaart u kennis 

te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de toepasselijkheid hiervan. Eventuele extra bepalingen worden bij het bestelformulier 

gevoegd en zijn voorzien van een paraaf. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Bij ondertekening gaat u akkoord dat deze gegevens worden bewaard (zie 

privacy statement van Ahoy) en kunnen worden gebruikt door Rotterdam Ahoy ten behoeve van de Ahoy Exclusive agenda. 

   

BESTELFORMULIER
DINER BIJBOEKEN
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