
De jaarlijkse tarievencheck 
 
Resto VanHarte Tilburg hanteert al jaren 3 verschillende tarieven voor haar 3 gangendiners. Zo 
maken we de diners toegankelijk voor iedereen. Zelfs het hoogste tarief van 8 euro is voor het vers 
bereide, gevarieerde en gezonde diner een zeer lage prijs. Maar wij zijn dan ook een wijkrestaurant 
met een belangrijke doelstelling: 
 

“Het samenbrengen van mensen aan de eettafel om 
eenzaamheid en sociaal isolement zoveel mogelijk te 

voorkomen dan wel te verzachten. En iedereen is welkom!” 
 
Om te zorgen dat iedereen kan aansluiten doen we 1 keer per jaar een tarievencheck, dat is wel zo 
eerlijk. Door Corona is het al ruim 3 jaar geleden dat we deze check hebben gedaan. Dus het wordt 
weer tijd. In de laatste week van januari starten we hiermee. 
 
Eerst even de tarieven van 2023 op een rijtje: 
 

• 2,50 EURO voor gasten met een voedselbankpas en/of een Quiet memberpas 

• 5 EURO voor gasten die een meedoenregeling 2023 hebben (het bedrag gaat 
overigens NIET van de regeling af, het is slechts een maatstaf)  

• 8 EURO voor alle overige gasten  

• Kinderen tot 12 jaar betalen de helft van het tarief van hun begeleider 
 
Wat moet je meebrengen: 
 

• Voor het 2,50 EURO tarief willen we graag een geldig voedselbankpasje zien of een 
Quiet memberpas (Mocht je nou geen voedselbankpas hebben en het geluk hebben 
dat je eigenlijk geen gebruik meer hoeft te maken van jouw Quiet pas, zouden wij het 
zeer waarderen als je dit eerlijk aangeeft. Vaak kom je dan nog wel in aanmerking 
voor een meedoenregeling dus vraag die dan aan en betaal voortaan 5 euro) 
 

• Voor het tarief van 5 EURO willen we graag de bevestigingsbrief van de gemeente 
zien die je in januari 2023 ontvangen hebt, waarin staat dat je (weer) recht hebt op 
deze regeling dit jaar. Indien je de meedoenregeling 2023 hebt aangevraagd maar 
nog niet hebt gekregen, neem dan je bewijs van aanvraag mee of geef dit duidelijk 
aan. 

 
We gaan ervanuit dat iedereen begrijpt dat dit noodzakelijk is en vertrouwen op ieders 
medewerking! Alvast dank daarvoor.  
Mocht je vragen hebben, laat het ons dan ook weten! 
 
 
Groetjes Natasja en Manita 
Mede namens het hele Resto team. 
 
 
 



Met vriendelijke groet, 
 
Manita Rovers 
Resto Manager Tilburg & Den Bosch 
06-46474708  
m.rovers@restovanharte.nl 
www.restovanharte.nl 
 

 
 
Wil je ons financieel steunen? 
Klik dan hier 
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