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Reglement restaurant Mimosa 

De reglement 

Deze reglement stelt de toegangsregels tot het restaurant Mimosa vast.  

Het restaurant 

Mimosa is een gemeenschapsrestaurant dat in de eerste plaats opgericht werd voor de 60-plus 

Berchemnaren. Het gaat om een ontmoetingsplaats die gezonde en duurzame voeding 

aanbiedt. Het restaurant is gelegen op het gelijkvloers van de residentie Bloemendal (de 

Selliers de Moranvillelaan 124, 1082 Sint-Agatha-Berchem).  

Openingsuren 

Het restaurant is elke dag open van 11.30u tot 14u, weekends inbegrepen. De bediening 

begint om 12u stipt.  

Menu 

Het menu is geafficheerd aan de ingang van het restaurant. Het menu bestaat uit een soep, 

een hoofdschotel, nagerecht en koffie met als begeleidende drank water of tafelbier. Op 

feestdagen wordt eveneens een voorgerecht en een glas wijn aangeboden. De klanten worden 

aan tafel bediend en krijgen een repasse van soep, groenten en zetmeelrijke producten. 

Indien het aangeboden zetmeelrijke product niet gesmaakt wordt, kan dat vervangen worden 

door aardappelen natuur.  Het menu kan niet op aanvraag gewijzigd worden, tenzij op 

medisch voorschrift.   

Klant 

- Mimosa staat open voor de 60-plussers, bij voorrang Berchemnaren. Het restaurant is 

ook toegankelijk  voor familieleden van Bloemendalresidenten die samen met hen  

wensen te eten en dit maximaal drie keer per week. 

- Het personeel van het restaurant wijst de zitplaatsen aan in functie van de 

beschikbaarheid van de tafels. Er worden geen vaste plaatsen toegekend.  

- Elke klant die wenst te gaan eten in de Mimosa dient zijn lidkaart en ticket voor te 

leggen. 

- Onze klantenlijst wordt elk jaar bijgewerkt. Wij verzoeken u dus bij uw eerste 

ticketaankopen uw identiteitskaart te tonen zodat we uw gegevens kunnen 

actualiseren.  

-  In geval van verhuis, gelieve dit te melden aan de kassa van het OCMW en uw 

identiteitskaart voor te leggen. Controlesteekproeven  zullen uitgevoerd worden. 
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Reservering 

Reservering is verplicht en dient minstens een dag op voorhand te gebeuren :  

- Ter plaatse, aan het onthaal van Bloemendal  

- Telefonisch, enkel van maandag tot vrijdag tussen 8.00u en 20.00u op het  

nr  02/563 36 00 

Het is mogelijk een telefonisch bericht na te laten op voorwaarde dat u duidelijk de datum 

aangeeft voor de gewenste maaltijd (dagmenu of alternatief) alsook uw naam.  

Inschrijving en aankoop tickets 

Inschrijving en aankoop van tickets dienen te gebeuren aan de kassa van het OCMW op 

dinsdag of vrijdag tussen 10u en 11.45u (de Selliers de Moranvillelaan 91). Bij de inschrijving 

en op vertoon van uw identiteitskaart, zal u een lidkaart overhandigd worden. 

Betaling kan via contanten of door overschrijving op het rekeningnummer: BE52 0910 0090 

0109.  

Voor de betaling via een overschrijving:  

- Gelieve als mededeling « Mimosa » en de familienaam van de gebruiker van de tickets 

te vermelden 

- U kan uw tickets 7 dagen na de overschrijving en tijdens de openingsuren aan de kassa 

van het OCMW komen afhalen 

Geldigheid en terugbetaling  

De tickets zijn onbeperkt geldig.  Ze worden niet terugbetaald behalve in uitzonderlijke 

gevallen (overlijden, langdurige ziekte, enz.).  

Tarieven 

Menu Week en 
zaterdag 

zondag feestdag Evenement (*) 

Berchemnaar 60-
plus of sociale 
situatie  

1 ticket 

7 € 

1 ticket 

7 € 

2 tickets 

14 € 

2 tickets 

14 € 

Familielid van 
resident in de 1e 
graad 

1 ticket 

7 € 

2 tickets 

14 € 

2 tickets 

14 € 

2 tickets 

14 € 

Familielid 
resident andere 
dan 1e graad 

2 tickets 

14 € 

2 tickets 

14 € 

3 tickets 

21 € 

2 tickets 

14 € 
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Niet-
Berchemnaar 60-
plus 

2 tickets 

14 € 

3 tickets 

21 € 

3 tickets 

21 € 

3 tickets 

21 € 

(*) evenement : speciaal menu zoals mosselen met frieten en wijn.  

Persoonlijke gegevens 

Waarom ? 

Het OCMW moet een bepaalde informatie over u verzamelen om uw inschrijving bij het 

restaurant Mimosa te voltooien.   

Welke gegevens zijn verzameld ?  

Uw identiteitskaart is gelezen door IDViewer. De verzamelde gegevens zijn: uw postadres, uw 

naam en voornaam en uw geboortedatum.  

Behandeling van de gegevens 

Uw gegevens worden behandeld in het kader van deze getekent-contract.  

Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren, onder de 

verantwoordelijkheid van de Financieel directeur, die alle nodige maatregelen neemt om de 

veiligheid ervan te waarborgen en u moet informeren indien de veiligheid van uw gegevens 

niet wordt gerespecteerd. Uw gegevens maximaal 10 jaar bewaard.   

De OCMW verbindt zich ertoe de toegang tot uw gegevens te beperken tot de personen die 

betrokken zijn bij de verwerking, uw gegevens niet te gebruiken of door te geven aan derden 

voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden. De OCMW garandeert ook dat uw 

gegevens niet worden doorgegeven aan internationale organisaties of aan een land buiten de 

Europese Unie. 

Uw rechten 

U hebt het recht om te vragen welke informatie over u in een draagbaar en leesbaar formaat 

is opgeslagen en om correcties te vragen indien de informatie niet juist is. Alle informatie 

aangaande uw rechten met betrekking tot deze gegevens vindt u op de website van de 

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-

gegevensbescherming-burger 

Voor verdere informatie, of als u niet tevreden bent met een verzoek met betrekking tot uw 

persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met onze afgevaardigde voor de 

gegevensbescherming: dpo@cpas-ocmwberchem.brussels 

Update van uw gegevens 

Elke jaar kunnen uw gegevens update worden om te controleren of ze nog juist zijn.  

 

Aantekening voor akkoord (+datum) 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger
mailto:dpo@cpas-ocmwberchem.brussels

