RETRO – LEUKE ÉN LEKKERE PICKNICK
bij Retro scooter verhuur Veluwe!

RETRO-LEUKE PICKNICK – BUDGET

€ 7,50 p.p.

De inhoud van de mand, te bestellen vanaf 2 personen

Een pak sinaasappelsap
Ieder een flesje water
witte pistoletjes en bruine pistoletjes
Ham en kaas
Boter, jam
Bakje fruitsalade
Pepermuntjes
RETRO-LEUKE PICKNICK –

STANDAARD

€ 9,50p.p.

De inhoud van de mand, te bestellen vanaf 2 personen:

Een pak sinaasappelsap
Ieder een flesje water
witte pistoletjes, bruine pistoletjes
Boter en jam
Ham en kaas
Bakje rauwkost
Bakje fruitsalade
Bakje borrelnootjes
Bonbons
Pepermuntjes
RETRO-LEUKE PICKNICK – LUXE
De inhoud van de mand, te bestellen vanaf 2 personen:

Pak sinaasappelsap
Fles fris
Ieder een flesje water
witte pistoletjes, bruine pistoletjes
Ham en kaas
Bakje rauwkost
Plakjes stokbrood met smeersels
Blokjes kaas, wrapjes zalm
Bakje borrelnootjes
Bakje fruitsalade
Bonbons en nog wat lekkers
Pepermuntjes

€ 12,50 p.p.

PICKNICK BESTELLEN?
1. Kies één van onze retro-leuke en lekkere picknicks uit.
Gaat u voor de budget, standaard of luxe picknick?

2. Bestellen kan via info@retroscooterverhuurveluwe.nl
Of per telefoon: 0578 623992

Speciale dieetwensen? Vegetariër? Kids mee?
Geef het door en wij zullen een speciale inhoud verzorgen, uiteraard in overleg met u.

ALGEMENE VOORWAARDEN – PICKNICK:
1.
De picknicks kunnen gereserveerd worden, enkel in combinatie met het huren van een retroscooter, vanaf en per 2 personen en door
uiterlijk 24 uur van tevoren het reserveringsformulier in te vullen en te verzenden.
2.
Indien artikelen niet op voorraad zijn, is Retro scooter verhuur Veluwe vrij om naar eigen inzicht een alternatief aan te bieden.
3.
Een bestelde picknick kan niet geannuleerd worden, ook niet als de scooterhuur wordt geannuleerd. De kosten zullen ten alle tijden worden
verhaald op de huurder/besteller van de picknick.
4.
De benodigdheden als mede de picknickmand zelf blijven eigendom van Retro scooter verhuur Veluwe en zijn alleen voor gebruik tijdens
de huurperiode. Bij vermissing tijdens teruggave zal per vermissing een bedrag van €5,00 in rekening worden gebracht.

