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V E R L E N G D  
A M B A S S A D E U R S C H A P



Van harte gefeliciteerd
met jullie keuken. 

De aanschaf van een keuken is altijd een
proces van een paar maanden. Maar dit zit er
alweer op. Inmiddels kunnen jullie genieten
van jullie nieuwe keuken.

Het eindresultaat wil je natuurlijk delen met
familie en vrienden door ze uit te nodigen in
jullie nieuwe keuken voor een lekker stukje
taart of met sommigen zelfs een heel diner.

Als een familielid of vriend belangstelling toont
en vraagt waar je de keuken hebt gekocht noem
je onze naam. Natuurlijk heel normaal, maar wij
willen je daarvoor bedanken. 

Wanneer je blij bent met het
eindresultaat deel je dit met familie en
vrienden. 
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FAMILIE OF VRIENDEN
DOORSTUREN NAAR
KEUKENHUIS LOCHEM 

Wanneer jouw familie of vrienden
bij ons een keuken kopen, bieden
wij jou als dank, een heerlijk
avondje uit voor 2 personen aan in
een restaurant bij jullie in de buurt. 
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Wanneer een familielid of vriend een keuken 
bij ons heeft aangeschaft en is geleverd  nemen
wij contact met jou op en bespreken we alle details
betreft het restaurant en de datum.

Misschien vragen jullie je af hoe vaak je recht hebt 
zo'n dinerbon? Deze actie heeft geen limiet.  
Dus iedere keer als iemand een keuken aanschaft 
die via jullie is gekomen ontvangen jullie een
dinerbon. 

Op de volgende pagina hebben we de meest
gestelde vragen alvast beantwoord. 
Staat jullie vraag er niet bij? Bel of mail gerust. 

Let op: de voucher 
is niet inwisselbaar 
voor geld. 

De voorwaarden zijn eenvoudig 
en het aantal diners ongelimiteerd!

VOORWAARDEN.

Erik van den Belt



FAQ.

1.Hoe kom ik erachter dat de keuken
is verkocht aan een familielid of
vriend?
Tijdens de intake van een gesprek met een klant
vragen wij altijd hoe hij/zij aan onze naam is
gekomen. Wanneer jouw naam wordt genoemd
noteren wij dit. Zodra de keuken aan de klant is
verkocht nemen we contact met je op. 

2.Voor welk restaurant ontvangen 
wij een bon?
Wij bekijken de omliggende restaurants bij jou in
de buurt. Hierin hebben wij zelf ook een aantal
favorieten.

3.Kunnen we de bon ook gebruiken
voor 4 personen?
De dinerbon heeft een vaste waarde ter waarde
van €125,-

4.Tot wanneer is de dinerbon geldig?
De dinerbon is tot een jaar na uitgifte datum
geldig. Let op: een dinerbon is niet inwisselbaar
voor geld.

Pagina 04

HEB JE EEN ANDERE VRAAG?
MAIL JE VRAAG NAAR: INFO@KEUKENHUISLOCHEM.NL



 

 

 
Walderstraat 5, Lochem

0573 215056
info@keukenhuislochem.nl

www.keukenhuislochem.nl
 

https://www.instagram.com/keukenhuislochem/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071347402087
https://www.google.nl/maps/place/Walderstraat+5,+7241+BH+Lochem/@52.1619431,6.4119646,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c78c944271db27:0x9586f649635e9e69!8m2!3d52.1619398!4d6.4141533
tel:0573-215056
mailto:info@keukenhuislochem.nl
https://keukenhuislochem.nl/

