
              REGLEMENT 
- U betaalt vooraf uw nota van de verbleven tijdsduur, welke start op uw kassabon.  
 
- Standaard is uw verblijf 2 uur, tenzij anders is afgesproken. In het weekend en/of 
drukke feestdagen is verlenging zonder afspraak niet altijd mogelijk. Wanneer het 
mogelijk is dat u toch langer verblijft, ook is het niet aangekondigd door u of ons 
personeel, wordt elk half uur als verlenging aangezien en wordt tegen onze 
verlengingstarieven berekend. U betaalt bij ons voor de tijdsduur van uw verblijf. 
 
- Wij accepteren geen dinerbonnen of VVV cheques, wel hebben wij onze eigen 
EETPARK cadeaubonnen.   
 
- Wij accepteren geen VISA of andere creditcards, wel kunt u bij ons pinnen.  

- Zakelijke klanten kunnen bij ons op rekening dineren. Wij hanteren de volgende 
voorwaarden: geldig legitimatiebewijs en visitekaartje; getekende kassabon met  
telefoonnummer; binnen 14 werkdagen na ontvangst van de rekening te betalen. 
 
- Het is niet toegestaan bij vertrek eten en drinken mee te nemen van EETPARK, 
ons restaurant is beveiligd met camera’s. 

-  Bij verspilling van eten en drinken behouden wij het recht, bijvoorbeeld 1 euro per 
drank 2 euro per gerecht, in rekening te brengen.  

- Huisdieren zijn niet toegestaan.  
 
- Onze kinderenruimte is een service die uitsluitend bedoeld is voor gasten van 
Eetpark Beilen. Ouders of begeleiders zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen 
kinderen, ook in de kinderenruimte.  
 
- De directie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of kwijtraken van kledingstukken 
e.d. 
 
- Wilt u bij uw reservering uw speciale wensen en of beperkingen a.u.b. doorgeven? 
Zoals kinderstoel, rolstoel, verjaardag, trouwdag, dieet e.d.  
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Bij twijfel zullen onze medwerkers om legitimatie vragen of alcoholische dranken weigeren te schenken. Ook willen wij u erop attenderen dat Eetpark geen plaats is voor: drugs, racisme, geweld, agressie en dronken gedrag 
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