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RICHTLIJNEN HORECA      Datum: …………………….. 

ReclaVilt levert graag kosteloos haar bierviltjes aan uw Horecazaak. Zoals ondertussen bekend is 

zullen er, op de keerzijde van uw gepersonaliseerde bierviltjes, adverteerders geplaatst worden. Om 

onze verplichtingen naar deze adverteerders te kunnen voldoen, hebben wij onderstaande 

‘richtlijnen’ opgesteld. Over het algemeen erg logisch, maar om misverstanden in de toekomst te 

voorkomen staan ze hieronder beschreven.  

 

1. ReclaVilt levert uw bierviltjes uw bierviltjes (ongeacht de hoeveelheid) gratis, wanneer wij op de 

keerzijde adverteerders mogen plaatsen. 

2. ReclaVilt doet haar uiterste best om adverteerders te zoeken die minimaal 3 maanden willen 

adverteren op de keerzijde van uw bierviltjes. Hier kopen wij de bierviltjes dan ook op in. Wanneer u 

wenst te stoppen met ReclaVilt, dient u dit voor de nieuwe editie aan te geven. Wanneer wij u voor 

een periode van 3 maanden gepersonaliseerde bierviltjes leveren, dient u deze ook gedurende deze 

drie maanden te gebruiken. Tussentijds opzeggen hierin is niet mogelijk. Dit kunnen wij niet 

verantwoorden aan onze adverteerders, aangezien de viltjes al gedrukt en betaald zijn. 

3. Wij doen onze uiterste best om gedurende het jaar uw gepersonaliseerde bierviltjes te leveren. 

Mocht het voorkomen dat wij geen adverteerder kunnen vinden, dan kunnen wij logische wijze ook 

geen bierviltjes leveren. 

4. Het ontwerp van uw eigen zijde zal in overleg gemaakt worden door ReclaVilt. ReclaVilt kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of dergelijke, welke zonder grove schuld aan 

onze kant zijn ontstaan. Wij proberen uiterst zorgvuldig te werken en zullen u altijd een digitale 

proefdruk toesturen voordat wij over gaan tot het drukken van de viltjes.  

5. Bierviltjes worden in het algemeen gezien als ‘vrij’ promotiemateriaal. Mocht u toch specifieke 

afspraken hebben gemaakt, over de plaatsing en/of gebruik hiervan met uw leveranciers, dan kan 

ReclaVilt hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor gesteld worden.  

6. Wanneer er een nieuw ‘kwartaal’ ingaat en de nieuwe bierviltjes geleverd worden, zullen de oude 

bierviltjes worden opgehaald en worden gerecycled. Dit om het gebruik van verkeerde viltjes te 

voorkomen en om milieuvriendelijk te werken. 

 

TIP: Probeer mee te denken over adverteerders. U kunt bedrijven/ondernemers door uzelf of door 

ons laten benaderen welke een binding hebben met uw horecazaak. Zodoende zullen adverteerders 

sneller gevonden worden en zullen uw viltjes eerder ‘druk klaar’ zijn! 

Door onderstaand uw handtekening te plaatsen, geeft u aan akkoord te zijn en u te houden aan de 

door ons opgestelde richtlijnen welke hierboven genoemd zijn. Zowel uw bedrijf als ReclaVilt zal 

eenzelfde getekende versie ontvangen. 

 

Naam Horecagelegenheid: …………………………………………………………………………. 

Naam eigenaar/ondertekende:  Handtekening eigenaar: Handtekening ReclaVilt: 

 

………………………………………………  …………………………………… ……………………………………. 
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