VVV Logiesservice Systeem Bed and Breakfast
regio Zuid-Holland Zuid 2017
Aan de balies van VVV kantoren komen vaak bezoekers voor
informatie over accommodatie mogelijkheden in de regio. Het is
voor deze bezoekers heel makkelijk om direct aan de VVV balie een overnachting te kunnen boeken.
Het VVV Logiesservice Systeem Bed and Breakfast is hiervoor een uitkomst.
Het VVV Logiesservice systeem biedt de bezoeker de mogelijkheid om aan de VVV-balie logies te
boeken voor de eerstkomende nacht en/of daarop volgende nachten, dan wel vooruit boekingen te
verzorgen.
Deze dienstverlening is erop gericht garanties te scheppen voor zowel de gast als voor de
logiesverstrekkende B&B met betrekking tot het verblijf en de betaling.
Boekingen worden door VVV Zuid-Holland Zuid uitsluitend gemaakt bij B&B’s die zich bij het systeem
hebben aangesloten en donateur zijn van VVV Zuid-Holland Zuid.
Per boeking brengt de VVV aan de B&B € 1,- p.p. (max. € 4,- per boeking) provisie in rekening.

Werking van het systeem










De gast komt bij één van de kantoren VVV Zuid-Holland Zuid en vraagt onderdak in een
bepaalde categorie en/of plaats.
De VVV toont de gast een overzicht van deelnemende B&B’s in de betreffende categorie en/of
plaats.
De gast maakt een keuze.
De VVV neemt contact op met de gekozen B&B en maakt een reservering voor de gast. Met
de B&B worden afspraken gemaakt over o.a. het aantal personen/kamers, aantal nachten,
kamergegevens en overeengekomen prijs.
De gast betaalt aan de VVV de 1e overnachting en ontvangt een VVV-reserveringsbewijs,
waarop de bij de reservering afgesproken gegevens vermeld staan.
De VVV stelt zich garant voor de betaling van de door de gast bij de VVV betaalde kamer(s) in
de desbetreffende B&B, ook al zou de gast achteraf niet zijn gekomen.
De B&B stelt zich garant, dat de gereserveerde kamer(s) vrij gehouden worden.
De B&B neemt bij aankomst van de gast het VVV-reserveringsbewijs in.
VVV Zuid-Holland Zuid heeft balies in Dordrecht, Gorinchem en Oud-Beijerland.

Aanmelding, kosten en administratieve afhandeling





De B&B kan zich aanmelden via onderstaand formulier.
Donateurskosten: minimaal € 40,- per jaar (excl. BTW)
Per boeking brengt de VVV aan de B&B € 1,- p.p. (max. € 4,- per boeking) provisie in
rekening.
VVV Zuid-Holland Zuid maakt binnen 14 dagen na de overnachtingsdatum het totaalbedrag
(minus de provisie) van het reserveringsbewijs over op het rekeningnummer (zoals vermeld in
het aanmeldformulier) van de B&B.

VVV Zuid-Holland Zuid
Spuiboulevard 99
3311 GN Dordrecht
tel. 0900- 46 36 888
e-mail: info@vvvzhz.nl
www.vvvzhz.nl
Dordrecht, 2017

AANMELDINGSFORMULIER DONATEUR VVV ZUID-HOLLAND ZUID
SOORT DONATEURSCHAP (aankruisen wat van toepassing is)





Donateur Basis € 40,-* per jaar
- Raamsticker
- Acceptanten VVV Cadeaubon
- Vermelding in VVV brochures, internetsites en
databank
- Aanduiding met VVV logo in drukwerk
En indien gewenst:
VVV Logiesservice Bed and Breakfast

* Horeca+Hotels € 60,- per jaar.



Donateur Basis+ € 135,- per jaar
- Raamsticker
- Acceptanten VVV Cadeaubon
- Vermelding in VVV brochures, internetsites en
databank
- Aanduiding met VVV logo in drukwerk
- Advertentie in één rubriek op alle websites VVV .







Donateur € 150,- per jaar voor bedrijven in niet
subsidie gemeenten** en/of buiten de regio ZuidHolland Zuid
** H.I. Ambacht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Papendrecht
en Barendrecht
Donateur Plus € 360,- per jaar
- Raamsticker
- Acceptanten VVV Cadeaubon
- Vermelding in VVV brochures, internetsites en
databank
- Aanduiding met VVV logo in drukwerk
- Advertentie op alle websites VVV
- 3 maanden instore promotion
Promotiepartner € 1275,- per jaar
- Raamsticker
- Acceptanten VVV Cadeaubon
- Vermelding in VVV brochures, internetsites en
databank
- Aanduiding met VVV logo in drukwerk
- Advertentie op alle websites VVV
- 12 maanden instore promotion
- Participatie op alle beurzen

NAAM BEDRIJF

------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTACTPERSOON

------------------------------------------------------------------------------------------------

SOORT BEDRIJF

------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES

------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAATS

------------------------------------------------------------------------------------------------

TELEFOON

------------------------------------------------------------------------------------------------

E-MAIL

------------------------------------------------------------------------------------------------

WEBSITE

------------------------------------------------------------------------------------------------

BANKREKENINGNUMMER

------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging door ondergetekende of VVV Zuid-Holland Zuid. Ondergetekende
gaat akkoord met een automatische incasso van bovenvermeld rekeningnummer. De automatische incasso vindt plaats 14
dagen na ontvangst van de factuur. Indien geen rekeningnummer wordt ingevuld zal de VVV € 7,- voor de administratieve
verwerking in rekening brengen. Bedragen zijn excl. BTW per kalenderjaar. Er kunnen geen bureau kortingen worden gegeven.
Op al onze overeenkomsten en offertes zijn de algemene VVV-voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op
www.vvvzhz.nl
PLAATS………………………………………………… DATUM …………………………………………….
HANDTEKENING…………………………………………………………………

Dit formulier gratis verzenden naar:
VVV Zuid-Holland Zuid
tav Administratie
Antwoordnummer 334
3300 VB Dordrecht

