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Lieve (stam) gasten,

Vorige week woensdag sprak de premier de verlossende woorden uit: vanaf 1 juni mogen wij onze 

deuren weer openen. ‘Als het kan’, en mét de nodige regels’ voegde hij er nog wel aan toe. 

Maar we zijn natuurlijk in de eerste plaats heel blij dat we je straks weer mógen ontvangen! 

De afgelopen twee maanden hebben ons tegelijkertijd ook uitgedaagd om extra creatief te zijn bij het 

zoeken naar oplossingen. En het fijne is, dat we als ondernemer hierin ook zeker niet alleen staan. 

Samen met ons geweldige team, onze leveranciers, de verhuurder, de bank, de gemeente en met 

steun van de overheid willen en kúnnen we de uitdaging aan. Maar minstens zo belangrijk zijn onze 

(vaste) gasten en in het bijzonder jouw vertrouwen in onze mooie zaak. 

Omdat we bij De Hof altijd positief zijn ingesteld, zijn bij ons de glazen nooit halfleeg. Sterker nog: ze 

zijn ook niet halfvol maar altijd tot de rand gevuld. En dat willen we graag zo houden! Daarom hebben 

we een mooie aanbieding voor jou en iedereen die van het leven wil genieten en De Hof van Gilze een 

warm hart toedraagt. 

Je kunt je namelijk nu inschrijven als Vriend van De Hof en ons financieel steunen door speciale 

De Hof Van Gilze cadeaubonnen aan te schaffen. Bonnen die je kunt verzilveren tijdens een 

heerlijke borrel, lunch of diner. En als extra blijk van onze waardering krijg je bovendien ‘rente’ op 

je investering!

Hoe werkt het?

Vanaf NU kun je een vriend van de Hof van Gilze worden door een e-mail te sturen naar

vriendvan@dehofvangilze.nl en aan te geven welk lidmaatschap je graag wilt. Je ontvangt jouw 

bon(nen) op 31 augustus en je kunt deze vanaf 1 september 2020 bij ons in De Hof verzilveren*

Lees op de volgende pagina welke bonnen je kunt bestellen 
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Welke soorten cadeaubonnen zijn er en wat krijg je ervoor terug?

Word voor € 100,- een Vriend van De Hof van Gilze en ontvang de komende drie jaar jaarlijks een

cadeaubon van € 40,- die je bij ons kunt verzilveren. Na drie jaar heeft de Vriendschap je dus € 20,- 

‘rente’ opgeleverd! Ook ben je van harte uitgenodigd voor de feestavond die wij ergens in de komen-

de drie jaar zullen organiseren voor al onze Vrienden die ons nu helpen.

Word voor € 250,- een Grote Vriend van De Hof van Gilze en ontvang de komende drie jaar elk half-

jaar een cadeaubon van € 50,- die je bij ons kunt verzilveren. Na drie jaar heeft de Vriendschap je dus 

€ 50,- ‘rente’ opgeleverd! Ook ben je van harte uitgenodigd voor de feestavond die wij ergens in de 

komende drie jaar zullen organiseren voor al onze Vrienden die ons nu helpen.

Word voor € 500,- een Hoffelijke Grootheid in De Hof van Gilze en ontvang de komende drie jaar elk 

kwartaal een cadeaubon van € 50,- die je bij ons kunt verzilveren. Na drie jaar heeft de Hoffelijkheid je 

dus € 100,- ‘rente’ opgeleverd! Ook ben je van harte uitgenodigd voor de feestavond die wij ergens in 

de komende drie jaar zullen organiseren voor al onze Vrienden die ons nu helpen.

Word voor € 1000,- een VIP-Eminentie in De Hof van Gilze en ontvang de komende drie jaar elk 

kwartaal een cadeaubon van € 100,- die je bij ons kunt verzilveren. Na drie jaar heeft het VIP zijn je 

dus € 200,- ‘rente’ opgeleverd! De komende drie jaar ontvang je bovendien 5% korting op alle kosten 

die buiten de cadeaubon vallen. Geef je een feest in een van onze zalen? Dan krijg je maar liefst 10% 

korting op de totale rekening wanneer deze hoger is dan € 750,-. Ook ben je van harte uitgenodigd 

voor de feestavond die wij ergens in de komende drie jaar zullen organiseren voor al onze Vrienden 

die ons nu helpen.

Alvast heel erg bedankt voor je deelname en we hopen je 

snel weer te mogen verwelkomen!

Met gastvrije groet,

Erwin en Tresi van Dongen en het gehele team van de Hof van Gilze

* De spelregels:

Om deel te nemen kun je vanaf 13 mei 2020 een e-mail versturen naar vriendvan@dehofvangilze.nl en hierin aangeven welke bon(en) je graag wilt 

afnemen. Wanneer wij de weken erop voldoende aanmeldingen ontvangen om deze actie door te kunnen laten gaan, sturen wij de betaalde cadeau-

bonnen op 31 augustus 2020 naar je toe. We vragen je om het bedrag van het lidmaatschap medio juni over te maken, je ontvangt hier een e-mail 

met informatie over. Om ons de kans te geven om in deze lastige tijd onszelf weer goed te herpakken en om leveranciers netjes te kunnen blijven be-

talen, kun je jouw bon(nen) dus pas vanaf 1 september 2020 verzilveren. Dit is dan ook de start van het lidmaatschap. Voor dit vertrouwen ontvang 

je dan ook de ‘rente’. Het door jou betaalde bedrag is geen lening; wanneer De Hof van Gilze na 1 september onverhoopt toch haar deuren moet 

sluiten, dan ga je met deelname aan deze actie akkoord met het feit dat je geen aanspraak kunt maken op het recht om de bon(nen) te verzilveren. 

Hierbij treedt dan de wettelijke regeling omtrent vorderingen van schuldeisers in. Deze actie betreft in juridische zin een lidmaatschap voor drie jaar; 

dit betekent dat je in de tussentijd geen aanspraak kunt maken op teruggaaf van je betaalde inleg. Het lidmaatschap eindigt na 3 jaar automatisch.
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