Familiepark DippieDoe - Abonnement
Overeenkomst (deel I)

Brengt u geregeld een bezoek aan Familiepark DippieDoe? Dan is een DippieDoe abonnement een
aantrekkelijke optie voor u. Met het abonnement heeft u onbeperkt toegang tot het Familiepark.
Naam:

		

Adres:

		

Pc+Woonplaats:

		

Tel.:

		

Mailadres:

		



Ja, ik wil op de hoogte blijven via de Nieuwsbrief!

Roepnaam

Achternaam

M/V

Geboortedatum

Ik/wij wens(en) een DippieDoe Abonnement voor:


1 jaar (contante/ pin betaling)



Onbepaalde tijd/ doorlopend abonnement: ontvang na het eerste jaar KORTING tot max. € 20,Bij deze keuze ook deel II invullen.

Ik/wij wens(en) een:


Gezinsabonnement (max. 2 kind./ 2 volw.)

€ 195,-



Extra kind (op gezinsabonnement)

€ 45,-



Individuele abonnement (alle leeftijden)

€ 55,-

Akkoord deel I
Datum:

Handtekening: 		

		
			

Naam in blokletters: 		
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Familiepark DippieDoe - Abonnement
Overeenkomst (deel II)

Indien u kiest voor een doorlopend abonnement, ontvangt u na het eerste jaar de volgende KORTING:
(U dient dan wel onderstaande machtiging in te vullen en te tekenen)
Gezinspas

1e jaar € 195,e

2e jaar korting € 20,e

geïncasseerd wordt dan € 175,-

Extra kind

1 jaar € 45,-

2 jaar korting € 10,-

geïncasseerd wordt dan € 35,-

Individueel

1e jaar € 55,-

2e jaar korting € 10,-

geïncasseerd wordt dan € 45,-

Korting wordt toegepast bij incasso vanaf het 2e jaar en de daaropvolgende jaren. Abonnementsprijs zal bij
indexering worden aangepast. Korting blijft gelijk. U wordt hier vooraf van in kennis gesteld.

Doorlopende Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging toestemming aan Familiepark DippieDoe
om het abonnementsgeld af te schrijven van:
IBAN nummer:
T.n.v.:

Te:

Het eerste jaar wordt contant/ pin €

betaald.

De daaropvolgende jaren zal korting worden toegepast ad €

Datum:

Handtekening:

			

Naam in blokletters:

Akkoord deel II
Datum:

Handtekening: 		

		
			

Naam in blokletters: 		

Voor meer informatie en voorwaarden zie pagina 3.
Rood formulier mee gegeven?  Ja

Nee
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Familiepark DippieDoe - Abonnement
Voorwaarden en informatie

Informatie over abonnementen bij Familiepark DippieDoe:
1. Het abonnement is 1 jaar geldig en moet van een pasfoto zijn voorzien;
2. Met het abonnement heeft de pashouder onbeperkt toegang tot het familiepark;
3. Abonnementen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar;
4. Bij misbruik en/of wangedrag wordt zonder enige teruggave uw pas(sen) ingenomen;
5. Bij verlies en/of diefstal kunnen nieuwe passen worden aangevraagd á € 2,50 p.st.;
6. Een gezinspas geldt enkel voor 2 volwassenen met maximaal 2 kinderen tot 13 jaar;
7. Kinderen tot 1 jaar zijn gratis;
8. Diverse acties in combinatie met andere parken zoals o.a. Park Historia en Bobbejaanland.
Automatische betaling met doorlopende machtiging:
9.

10.
11.
12.
13.

14.

Een automatische betaling met doorlopende machtiging bespaart kosten, tijd en zorgen,
zonder dat u het beheer over uw rekening verliest. U vult hiervoor deel II van dit formulier in
en levert deze in bij de infobalie inclusief een pasfoto.
Uw abonnement wordt vanaf dat moment ieder jaar automatisch verlengd en de korting zal
tevens automatisch worden toegekend (zie ommezijde)
Ieder jaar krijgt u van ons een brief met informatie over eventuele indexering en de melding
dat we de abonnementskosten van uw rekening gaan afschrijven.
Indien u geen behoefte meer heeft aan een seizoenspas, dan trekt u de machtiging in door
een briefje te richten aan Familiepark DippieDoe, Postbus 349, 5680 AH te Best.
LET OP!! Het eerste jaar betaalt u de volledige abonnementskosten. Na het eerste jaar zal de
vaste klantenkorting worden toegekend. Dit geldt slechts wanneer de doorlopende machtiging
ononderbroken loopt en het incasseren mogelijk is.
Heeft u vragen? Bel dan gerust! Telefoonnummer: 0499 330 204

Indien u bij uw eerste bezoek een abonnement wilt en geen pasfoto mee heeft gebracht, ontvangt
u van ons een rood formulier met het verzoek deze bij het eerstvolgende bezoek in te leveren
inclusief pasfoto!!! Dit is noodzakelijk om e.e.a. administratief correct te verwerken.

Familiepark DippieDoe
Ekkersweijer 1 | 5681 RZ Best
E: info@dippiedoe.nl
T: 0499 – 330 204
Postadres
Postbus 349 | 5680 AH Best

Veel speelplezier!
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Deze pagina s.v.p. meegeven aan de klant ter informatie!

Bezoek onze website: www.dippiedoe.nl
voor het laatste nieuws, acties en informatie

Prijsinfo
Gezinspas
Extra kind
Individueel

1e jaar € 195,e

1 jaar € 45,e

1 jaar € 55,-

2e jaar korting € 20,-

geïncasseerd wordt dan € 175,-

e

geïncasseerd wordt dan € 35,-

e

geïncasseerd wordt dan € 45,-

2 jaar korting € 10,2 jaar korting € 10,-

Abonnementen worden jaarlijks geïndexeerd, korting blijft gelijk. Pashouders worden hierover geïnformeerd.

Parkeren

€ 4,- (munten verkrijgbaar aan de infobalie)

Op onze site vindt u ook meer informatie over kinderfeestjes en schoolreisjes. Bij ‘toegankelijkheid’ vindt
u onze huisregels. Voor de kleintjes kunt u leuke kleurplaten downloaden bij de “Speelplaats”.

Tot ziens bij Familiepark DippieDoe!
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