
Geen honden toegelaten
Sorry, we zijn dol op honden, maar de wet verplicht ons om ze te weigeren, zo niet riskeren we een boete. 
(met uitzondering van geleidehonden)

Huisdieren mogen niet op plaatsen komen waar levensmiddelen worden bewerkt, gehanteerd of 
opgeslagen.

Rookverbod 
Sinds 1 januari 2007 geldt het rookverbod voor alle restaurants in België.
Dit geldt ook op ons tuin-terras achter in de zaak!

In een rondzendbrief luidt het dat één kant van zo’n terras “volledig én permanent open moet zijn, 
ongeacht de weersomstandigheden”. Is dat niet het geval, dan geldt ook daar het rookverbod. De brief is 
de voorbije dagen aan politie en burgemeesters bezorgd.

Voorwaarden geschenkbon Maison Blanche
Met de cadeaukaart kan elk willekeurig artikel in Maison Blanche gekocht worden, behalve als dit anders 
is vermeld. Gebruik voor aankoop van producten via Internet is niet mogelijk. De cadeaukaart kan betaald 
worden via de betaalmethoden die in Maison Blanche zijn toegestaan.

De cadeaukaart is 1 jaar geldig , en kan tot die datum zo vaak gebruikt worden als gewenst totdat het 
saldo is verbruikt. Bij prijsverhogingen in Maison Blanche wordt enkel gekeken naar het bedrag van de 
kaart en zal het verschil worden aangerekend. Niet cumuleerbaar met andere acties en bonnen.

Indien de aankoop duurder is dan het op de cadeaukaart beschikbare bedrag, dan kan het verschil 
contant betaald worden of via elk van de andere betaalmethoden die zijn toegestaan in Maison Blanche.

Het saldo dat op de cadeaukaart beschikbaar is, is het verschil tussen het saldo voorafgaand aan de 
aankoop en het bedrag daarvan.

Het op de cadeaukaart beschikbare saldo ziet u op de kassabon.

De cadeaukaart is een document aan toonder en de verantwoordelijkheid voor het gebruik is exclusief 
van de houder. Maison Blanche vervangt de cadeaukaart niet in het geval van diefstal, verlies, kwijtraken of 
schade.

Opgelet: deze kaart is niet geldig op zondagen en feestdagen!
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