
STAP 2: Persoonsgegevens invullen
Voornaam Tussenvoegsel Achternaam M/V Geboortedatum
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STAP 1: Kies uw jaarkaart

€ 35,00 p.p.

□+ € 50,00 p.p.Dé Familiedierentuin

STAP 3: Kinderen tot en met 2 jaar invullen (Kinderen van 2 jaar betalen bij aankoop van de kaart)
1
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STAP 5: Bankgegevens invullen (Doorlopende SEPA Incasso machtiging algemeen)
Door ondertekening van dit document geeft u toestemming aan Dierenrijk (bij een combi-jaarkaart), ID NL35ZZZ171482160000, 
Heiderschoor 24, 5731 RG Mierlo, Nederland of aan Dierenpark Overloon (bij een ZooParc jaarkaart), ID NL76ZZZ626844930000, 
Stevenbeekseweg 21, 5825 JB Overloon, Nederland om jaarlijks een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het bedrag voor de 
jaarkaart van uw rekening af te schrijven.

Naam rekeninghouder Plaats

IBAN-rekeningnummer Land

Bic-code Bank ABNANL2A INGBNL2A RABONL2U Anders:

Plaats van ondertekening Mierlo / Overloon 
(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Handtekening rekeninghouder:

Datum van ondertekening ……… - ……… - 2017

Jaarkaarten lopen tot wederopzegging, (prijs)wijzigingen voorbehouden. U wordt vooraf per e-mail op de hoogte gebracht van de 
verlenging. U kunt uw jaarkaart uiterlijk één maand voor de verlenging opzeggen via info@dierenrijk.nl (bij een combi-jaarkaart) of via 
info@zooparcoverloon.nl. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze tot acht weken na afschrijving laten terugboeken. Neem 
hiervoor contact op met uw bank.

STAP 6: Formulier met foto’s inleveren
Lever bij uw eerstvolgende bezoek dit volledig ingevulde formulier met (pas)foto’s in. Schrijf op de achterzijde van de foto’s naam, 
postcode en huisnummer. U kunt uw jaarkaart drie weken na inlevering van dit formulier ophalen bij de gastenservice. 

Jaarkaartnummer

 De mooiste tijd beleef je bij ZooParc en Dierenrijk, onderdeel van

STAP 4: Mailgegevens

E-mailadres  
(i.v.m. eventuele verlenging)

Postcode

Huisnr

Wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen? Ja, voor ZooParc Ja, voor Dierenrijk



Voorwaarden jaarkaart 2017
Jaarkaart geldigheid
De jaarkaart is geldig vanaf de verkoopdatum tot en met de 
laatste dag van de maand een jaar later. Een jaarkaart is 
strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij misbruik wordt 
de jaarkaart ingenomen en geblokkeerd. De kopie van de 
betaling is jouw tijdelijke entreebewijs. Deze lever je in zodra 
je de jaarkaart ophaalt.

Kinderen
Kinderen tot en met 2 jaar hebben gratis toegang. Bij aankoop 
van de jaarkaart betaal je vanaf de eerstvolgende maand 
nadat jouw kind 3 jaar is geworden. Voor een ZooParc-
jaarkaart betaal je € 2,90 maal het aantal maanden tot de 
eerstvolgende verlenging. 
Bij een combi-jaarkaart betaal je € 4,25 maal het aantal 
maanden tot de eerstvolgende verlenging.

Rekenvoorbeeld:
Je koopt voor jouw kind een jaarkaart in april en jouw kind 
wordt in september 3 jaar, dan betaal je bij aanschaf van de 
kaart € 20,30 (oktober tot en met april is 7 maanden x 
€ 2,90 per maand).

Vul jouw e-mailadres in
Aanbiedingen speciaal voor jaarkaarthouders, informatie 
over evenementen en informatie over de verlenging van jouw 
jaarkaart worden per e-mail gecommuniceerd. Vergeet dus 
niet jouw e-mailadres in te vullen.

Parkregelement
Met het betreden van ZooParc Overloon en Dierenrijk 
aanvaard je de toepasselijkheid van ons parkregelement. 
Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaar je een 
exemplaar van het parkregelement te hebben ontvangen. 

Jaarkaart kwijt
Voor € 3,50 kun je een nieuwe pas aanvragen. 

Parkeren
Bij ZooParc Overloon ontvang je op vertoon van een geldige 
jaarkaart € 3,00 korting op een parkeermunt. 
Op vertoon van je jaarkaart krijg je bij Dierenrijk  50% korting 
op een parkeermunt. 

NVD dierentuinen
Met jouw jaarkaart krijg je korting op de entree van alle 
dierentuinen die zijn aangesloten bij de Nederlandse 
Vereniging van Dierentuinen. De korting verschilt per 
dierentuin. Kijk voor meer informatie op 
www.nvddierentuinen.nl.

Sparen voor korting
Bij ZooParc en Dierenrijk ontvang je bij besteding van iedere 
€5,- in de winkel of in één van de horecagelegenheden één 
stempel. Bij inlevering van de volle spaarkaart (10 stempels) 
ontvang je €5,- korting op jouw eerstvolgende aankoop in de 
winkel of in één van de horecagelegenheden van ZooParc 
of Dierenrijk. Boeken, parkeermunten en toegangstickets 
uitgezonderd.

Libéma attractieparken
Als jaarkaarthouder ontvang je 50% korting op alle 
attractieparken van Libéma: Aviodrome, Klimrijk Brabant, 
Safaripark Beekse Bergen, Speelland Beekse Bergen, 
Aquafun en Icefun Sportiom en AquaZoo Friesland tegen 
inlevering van de kortingsbon uit het kortingsboekje. 

Kortingsboekje 
Bij jouw jaarkaart ontvang je een kortingsboekje voor een 
korting op de entree van onder andere Bobbejaanland, 
Hemelrijk en Plopsaland. Ontdek alle actuele voordelen op 
www.zooparc.nl/jaarkaart en op www.dierenrijk.nl/jaarkaart. 


