Uiteraard geeft uw
ISPC Gold Card
u ook recht
op vele andere
ISPC-privileges...

U kunt deelnemen aan de maandelijkse
ISPC-workshops...

Winter

Lente

Zomer

... met originele thema’s en kwalitatief hoogstaande
demonstraties. Een ideale gelegenheid om collega’s
te ontmoeten en een schat aan nieuwe ideeën op
te doen.

Herfst

U ontvangt uitnodigingen voor gratis
ISPC-events zoals wijnbeurzen,
degustatiedagen, enz.
Een aangename en efficiënte manier om uw
productenkennis te verfijnen en de nieuwste
culinaire trends te ontdekken.

U krijgt doordacht en professioneel advies
van vakkundig personeel
Of het nu gaat om de samenstelling van uw
wijnkaart, de inrichting van uw zaal of de keuze
van uw keukengerei... Wij staan altijd voor u
klaar met bruikbaar advies... in functie van uw
budget!

4 x PER JAAR
Vanaf nu ligt er

een extra korting
voor u klaar!

U heeft kosteloos toegang tot onze exclusieve
recepten-databank
Een schat aan culinaire kennis met honderden
gastronomische tips en ideeën waaruit u naar
hartelust kunt putten.

U profiteert het hele jaar door van exclusieve
VIP-promoties en VIP-voordelen
... die buiten de normale promotie-aanbiedingen
vallen en exclusief zijn voorbehouden voor onze
allerbeste klanten.

Voorrangsbediening aan onze snel-kassa
Snel en discreet handelen wij uw bestelling af
en desgewenst laden wij ze in uw wagen,... terwijl
u even op adem komt in ons winkelrestaurant.

... en dit alles bovenop onze uiterst
aantrekkelijke Seizoenskorting!

Exclusief voor houders
van de ISPC Gold Card

een Seizoenskorting op al
uw aankopen*... Zo valt er

vier maal per jaar
geld te verdienen!
Voor wie is deze korting bestemd?

Elke cash & carry horeca-klant die jaarlijks een omzetcijfer van
12.500 euro** en meer realiseert, kan profiteren van deze extra bonus.

Hoe krijg ik mijn seizoenskorting uitbetaald?
Al vanaf uw eerste euro omzet rijft u een aantrekkelijke
korting binnen, die u telkens in de vorm van een
persoonlijke aankoopcheque wordt uitbetaald.
Deze bonuscheques zijn één maand geldig na
uitgiftedatum en kunnen zowel in Gent als in Luik
worden ingewisseld.

Aarzel niet langer en profiteer nu van dit
			
extra bonusplan voorbehouden aan
onze Cash & Carry Horeca-klanten!

Wanneer kan ik mijn korting incasseren?
Uw bonuscheques worden u automatisch toegestuurd
op het einde van elk seizoen. Elke bonuscheque kan
worden verzilverd bij een van uw volgende aankopen
tijdens de daaropvolgende maand.

Uw omzet per seizoen*

Uw seizoenskorting

Voor welke artikelen geldt deze seizoensbonus?

Van € o tot € 1.875 					 2,00 %

Deze buitengewone korting geldt voor het hele
ISPC-gamma: verse groenten, fruit, vlees, vis, wild en
gevogelte, kaas, gebak en kwaliteitswijnen, glaswerk,
keukengerei, Horeca-toebehoren... Rookwaren vormen
een kleine uitzondering en BTW en leeggoed horen
daar uiteraard ook niet bij.

Van € 1.876 tot € 6.250					 2,50 %

En - het belangrijkste van al - hoeveel korting
krijg ik precies?
In de tabel aan de rechterzijde vindt u de
kortingspercentages per seizoenomzet. Zo kunt u
tot maar liefst 4,00 % voordeel halen uit dit nieuwe
bonusplan.

Van € 6.251 tot € 17.500					 3,00 %
Van € 17.501 tot € 28.750					 3,50 %
Vanaf € 28.751 en meer					 4,00 %
Hoe meer u dus

koopt, hoe groter
uw korting

* Kwartaal / seizoen = 13 weken • Omzetcijfer exclusief BTW • Bonusplan strikt voorbehouden aan houders
van een ISPC Gold Card • Toekenning van een ISPC Gold Card onder voorbehoud van een jaarlijkse
omzetevaluatie en onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden van ISPC • ISPC behoudt zich
het recht voor om bovenstaand bonusplan en zijn quota jaarlijks aan te passen.
** exclusief btw, rookwaren en leeggoed

