
Deliveroo for Work - Referral-campagne

Verwijs uw bedrijf door en ontvang een voucher,

1) Deze referral-aanbieding (de Referral-aanbieding) wordt aangeboden door Deliveroo
Belgium SPRL (“Deliveroo for Work”) en staat open voor inwoners van Begië van 18
jaar of ouder.

2) Om deel te nemen aan deze Referral-aanbieding, moet je een van onze
referral-formulieren invullen en indienen, met onder meer je volledige naam, je bedrijf
en je zakelijke e-mailadres.

3) Als het bedrijf dat je doorverwijst voldoet aan onze criteria om zich aan te melden
voor Deliveroo for Work, een account aanmaakt en vervolgens binnen de vier weken
(28 dagen) na aanmelding minimaal € 100 uitgeeft aan zijn eerste factuur, voegen we
€ 50 tegoed toe aan je persoonlijke Deliveroo-account, dat je kunt gebruiken voor
persoonlijke bestellingen op je account.

4) Vereisten om in aanmerking te komen:
a) Voor een succesvolle referral mag het verwezen bedrijf nog geen Deliveroo

for Work-klant zijn
b) Voor een succesvolle referral mag je alleen het bedrijf waar je voor werkt

aandragen, en geen externe contacten van andere bedrijven
c) Voor een succesvolle referral moet je je eigen [persoonlijke/zakelijke]

contactgegevens verstrekken om je bedrijf te verwijzen om zich aan te
melden voor Deliveroo for Work

d) Voor een succesvolle referral moet het verwezen bedrijf de controles om in
aanmerking te komen succesvol hebben doorlopen

5) Komen niet in aanmerking:
a) Referrals voor een bedrijf dat al Deliveroo for Work-klant is
b) Referrals gedaan in naam van iemand anders en/of die geen deel uitmaakt

van je eigen organisatie
c) Referrals gedaan zonder een geldig en echt zakelijk e-mailadres
d) Referrals gedaan voor een bedrijf buiten België
e) Referrals gedaan voor een bedrijf dat de controles om in aanmerking te

komen niet succesvol heeft doorlopen

6) Het referralproces:
a) Zodra de referralaanvraag is ontvangen door Deliveroo for Work en er is

nagegaan of deze in aanmerking komt, zullen we binnen 24-48 uur contact
met je opnemen met informatie over hoe je het aanmeldingsproces kunt
voltooien en je tegoed kunt ontvangen.

b) Als je binnen deze periode van 24-48 uur geen bericht van ons krijgt,
betekent dit dat je referralaanvraag niet succesvol was.

7) Als Deliveroo for Work meer dan één succesvolle referral heeft ontvangen voor een
bepaald bedrijf, ontvangt slechts één persoon het tegoed. Wie deze persoon is wordt
door Deliveroo for Work bepaald op basis van het volgende:



(1) Of de aangedragen beslisser de persoon is die de eerste referralaanvragen doet
voor Deliveroo for Work; (2) Welke persoon het referralformulier eerst indiende en (3)
Of ze het volledige aanmeldingsproces hebben afgerond.

8) Op Deliveroo-tegoed zijn de gebruikelijke bestelvoorwaarden en de Voorwaarden
betreffende Bonnen en Account Tegoeden van Deliveroo van toepassing, evenals
eventuele beperkingen wat betreft het minimale bestelbedrag die zijn
gecommuniceerd. Tegoeden moeten worden gebruikt binnen de periode die is
vermeld in het promotiemateriaal of ander bijbehorend materiaal van Deliveroo. Er is
een verwerkingstijd van maximaal zeven dagen na de datum van een succesvolle
referral voordat er tegoeden worden toegevoegd  aan je account. Tegoeden hebben
geen geldwaarde en zijn niet overdraagbaar.

9) We gebruiken je persoonlijke gegevens voor de administratie van deze promotie en
voor kennismakingsmails over de producten en diensten van Deliveroo for Work. Zie
ook ons algemeen privacybeleid.

10) Deliveroo for Work behoudt zich het recht voor om deze aanbieding op elk moment
aan te passen, op te schorten of te annuleren.

11) Deliveroo Belgium SPRL is geregistreerd in België met ondernemingsnummer
0633.775.036 en statutair adres op Botanic Building, 4 Sint-Lazaruslaan, 1210
Sint-Joost-ten-Node, Brussel.

https://deliveroo.be/nl-be/legal
https://deliveroo.be/nl-be/legal
https://deliveroo.be/nl-be/privacy

