ANNULERINGSBELEID

CANCELLATION POLICY

Geachte heer/mevrouw,

Dear sir/madam,

Wij bedanken u voor het kiezen van Mayur Indian Restaurant.

Thank you for choosing Mayur Indian Restaurant.

Wij hebben uw tafel voor ongeveer 2 uur lang geblokkeerd, na deze periode
kan er eventueel verzocht worden aan u om verder uitgezakt in de lounge te
genieten van onze overheerlijke After dinner cocktails.

We have blocked your table for approximately 2 hours. After this p
 eriod of
time you can be requested to continue your lovely evening in the lounge
where you can sit back and enjoy our After-dinner cocktails.

Indien u vragen heeft, kunt u ons mailen (reservations@mayur.nl)

In case of any questions please mail us (reservations@mayur.nl)

Wij informeren u dat wij een annuleringsbeleid hanteren.
Leest u deze gerust door:

We would like to inform you about our Cancellation policy.
Please read below:

• M
 ayur Indiaas Restaurant hanteert het recht om bij annuleringen van
groep reserveringen, speciale evenementen of bij vermindering van het
aantal gasten een annuleringstoeslag in rekening te brengen.

• M
 ayur Indian Restaurant reserves the right to charge a cancellation fee
for group bookings, special events or any other bookings which are cancelled, or numbers reduced.

• U kunt tot 12 uur voor aanvang het aantal gasten kosteloos wijzigen.

• 12 hours’ notice is required for change of numbers of group bookings.

• V
 oor groep reserveringen, kunnen er annuleringskosten van €45.00 per
persoon in rekening worden gebracht wanneer de reservering niet voor
12 uur wordt geannuleerd voor het opgegeven tijdstip.

• F
 or group bookings, a cancellation fee of €45.00 per person will be charged if the booking is not cancelled within 12 hours prior to the arrival
time.

• C
 redit Card gegevens kunnen worden opgevraagd bij het bevestigen van
uw reservering.

• Creditcard details can be required to confirm the booking.
• Th
 e cancellation fee will be charged to the person or company making
the booking.

• D
 e annuleringstoeslag wordt in rekening gebracht bij de persoon of
bedrijf die de reservering heeft gemaakt.

Having one table decide not to come at the last minute would ultimately put us out of business if it happened every night.
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