
Bomm - Algemene voorwaarden acties, aanbiedingen, kortingen en promoties  

Rotterdam – 16 augustus 2016 

 

Hierna genoemde voorwaarden gelden voor alle acties, aanbiedingen, kortingen 
en promoties – hierna te noemen “acties” - tenzij anders aangegeven:  
 

1. Acties kunnen niet met elkaar gecombineerd worden 
2. Wijzigingen onder voorbehoud 
3. Indien er meerdere acties op een moment kunnen gelden, wordt de klant 

gevraagd een actie te kiezen die hij wenst te gelden.  
4. Door de klant verstrekte gegevens wordt vertrouwelijk mee omgegaan en 

wordt enkel gebruikt voor marketingdoeleinden van Bomm. Gegevens 
worden nooit ongevraagd verstrekt aan derden.  

 
Actievoorwaarden voor specifieke acties 
 
Studentenkorting 

1. 10% korting op eten op dinsdag  
2. Korting strict persoonlijk  
3. Korting op vertoon geldige studentenkaart 

 
Studenten Eureka-actie  

1. Op vertoon van actieflyer ontvangt student een Burger voor EU 9,50 in 
augustus 2016. Student dient foto van de flyer of de fysieke flyer te tonen 
in combinatie met geldige studentenkaart.  

2. Student ontvangt eenmalig een Gin & Tonic voor EU 7,50 als hij aan kan 
tonen dat hij de Bomm-facebook heeft geliked in combinatie met geldige 
studentenkaart. 

 
Dinnerdinsdag 

1. Bij inleveringen van DinnerDinsdag-muntje mag de klant voor EU 3,50 
een gerecht kiezen: Spaghetti Bolognese of Vegetarische Pasta 

 
Bring a Friend 10% korting op eten 

1. Bij inlevering van een compleet ingevulde Bring-a-Friend actiekaart 
ontvangt de klant 10% korting op het eten. Korting geldt niet voor 
dranken.  

 
Flyer-actie: Gratis fles wijn bij Tasting & Sharing menu van min. 2 personen: 

1. Reserveren o.v.v. Tasting en Sharing menu 
2. Per gezelschap mag de klant kiezen uit 1 fles Mancura wijn 
3. Actie is bedoeld ter kennismaking met Bomm en strict eenmalig per klant 
4. Actieflyer moet volledig ingevuld worden 

 
Happy Hour – dagelijks 15.30 – 17.30 uur 

1. 1 euro korting op drankjes en borrelgerechten tijdens Happy Hour 
 



Rotterdampas-acties 
1. Actie geldt op vertoon van geldige Rotterdampas 
2. Rotterdampas wordt gescand en gecheckt op geldigheid 
3. Actie is eenmalig per Rotterdampashouder 


