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Het bordje dient zelf  aangeleverd worden, ze worden
niet door Chi l l  gemaakt.  Dit  kan op meerdere plekken op
het ei land. 
Het bordje moet gemaakt zijn van drijfhout, niet van een
gewone plank.
Het bordje mag in je eigen logo kleuren zijn, maar het is
wel zo gezell ig als het ook een beetje Caribbische
uitstraling/kleur heeft. Het is leuk als de afstand van Chil l
tot het bedrijf erbij vermeld staat! 
De maximale afmeting van het bordje mag 30/40 cm
breed en 10/20 cm hoog zi jn.  Niet groter .  
Wanneer je het bordje langs brengt kan je even een
leuke foto maken (als je wi l t  met een col lega). Je kan
'm dan  zelf  op social media plaatsen met een tag naar
Chi l l  er in  als je wi l t  (@chi l lcuracao). Wi j  plaatsen ze
niet meer als Chi l l  op social media! 
Eens per paar weken hangt onze handyman de nieuwe
bordjes op.
Er worden door ons geen foto ’s gemaakt/gestuurd van
opgehangen bordjes. 
De plaats voor het bordje zal door Chi l l  bepaald worden,
het is niet mogel i jk zelf  een plek uit  te zoeken. 
Bordjes die na verloop van t i jd onleesbaar z i jn geworden
of kapot z i jn  gegaan, worden verwi jderd.
Chi l l  behoudt te al len t i jde het recht om plaatsing te
weigeren wanneer er niet voldaan wordt aan
bovenstaande verzoeken. 

Op de dag dat Chi l l  geopend is (2014), hebben we een
aantal dr i j fhouten bewegwijzer ings bordjes opgehangen.
Gaandeweg kwamen er een paar bi j ,  wat is uitgegroeid to
waar Chi l l  nu bekend om staat! 
Iedereen mag een bedri j fsbordje bi j  Chi l l  komen brengen,
hieronder even de ‘huisregels ’  op een r i j :


