Exemplaar Klant

Onderwerp : Nieuwe condities Sodexo Card® BZB!

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij bevestigen wij u de nieuwe condities betreffende uw e- Lunch Pass® voor BZB:
Naam entiteit + ondernemingsnummer:






……………………………………………………..

Opstartkost : € 20
Dienstprestatie : 2,20 %
Sodexo Card : € 4 (excl. verzendingskosten)
Maandelijks begunstigdenbeheer/persoon : € 0
Vervangkaart : € 6

Deze nieuwe tarieven zullen toegepast worden van zodra wij een getekend exemplaar ontvangen. Deze brief dient
beschouwd te worden als een wijziging van uw contract, dat verder integraal van kracht blijft.
U een uitstekende dienstverlening te kunnen blijven garanderen is voor ons van uiterst belang. We denken dan ook dat
de nieuwe voorwaarden die wij u vandaag aanbieden, ons de mogelijkheid zullen bieden de kwaliteit van onze
dienstverlening nog te verhogen.

Gelieve één exemplaar ondertekend terug te sturen naar onderstaand adres.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Voor Sodexo Pass Belgium s.a.,

Voor de klant (*)

CRM Department
(*) Gelieve uw handtekening van de vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’, alsook uw naam en uw functie in hoofdletters te laten voorgaan.

Sodexo Pass Belgium s.a./ nv – Benefits & Rewards
Boulevard de la Plaine 15 - 1050 Bruxelles
Tel :02 547 55 11 – Fax. 02 547 55 12
RPM Bruxelles. – BE 0403.167.335
www.sodexo.be

Exemplaar Sodexo

Onderwerp : Nieuwe condities Sodexo Card® BZB!

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij bevestigen wij u de nieuwe condities betreffende uw e- Lunch Pass® voor BZB:
Naam entiteit + ondernemingsnummer:






……………………………………………………..

Opstartkost : € 20
Dienstprestatie : 2,20 %
Sodexo Card : € 4 (excl. verzendingskosten)
Maandelijks begunstigdenbeheer/persoon : € 0
Vervangkaart : € 6

Deze nieuwe tarieven zullen toegepast worden van zodra wij een getekend exemplaar ontvangen. Deze brief dient
beschouwd te worden als een wijziging van uw contract, dat verder integraal van kracht blijft.
U een uitstekende dienstverlening te kunnen blijven garanderen is voor ons van uiterst belang. We denken dan ook dat
de nieuwe voorwaarden die wij u vandaag aanbieden, ons de mogelijkheid zullen bieden de kwaliteit van onze
dienstverlening nog te verhogen.

Gelieve één exemplaar ondertekend terug te sturen naar onderstaand adres.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Voor Sodexo Pass Belgium s.a.,

Voor de klant (*)

CRM Department
(*) Gelieve uw handtekening van de vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’, alsook uw naam en uw functie in hoofdletters te laten voorgaan.

Sodexo Pass Belgium s.a./ nv – Benefits & Rewards
Boulevard de la Plaine 15 - 1050 Bruxelles
Tel :02 547 55 11 – Fax. 02 547 55 12
RPM Bruxelles. – BE 0403.167.335
www.sodexo.be

