Stap 1: Kies je abonnement

Aantal:
€ 37,50 p.p.

+

€ 57,50 p.p.

Stap 2: Vul gegevens van volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar en ouder in
Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

M/V

Geboortedatum

1
2
3
4
5
6

Stap 3: Vul gegevens van kinderen jonger dan 3 jaar in
1
2

Stap 4: Vul adres en mailgegevens in
Postcode

E-mailadres

Huisnummer

We sturen je ongeveer 1 keer per maand nieuws, aanbiedingen en uitnodigingen
exclusief voor abonnementhouders. Wil je de digitale nieuwsbrief ontvangen?

Ja, voor ZooParc
Ja, voor Dierenrijk

Stap 5: Vul hier je bankgegevens in
Door ondertekening van dit document geef je toestemming aan Dierenpark Overloon, Stevenbeekseweg 21,
5825 JB Overloon, Nederland ID NL76ZZZ626844930000 om doorlopend een incasso-opdracht te sturen
naar je bank om het bedrag voor het abonnement van je rekening af te schrijven.
Naam rekeninghouder
IBAN-rekeningnummer
Bic-code Bank
Ondertekening

ABNANL2A

Plaats

INGBNL2A

RABONL2U

SNSBNL2A

Anders:

Handtekening rekeninghouder:

Datum

Abonnementen lopen tot wederopzegging, (prijs)wijzigingen voorbehouden. Kies je ervoor bovenstaande
machtiging niet in te vullen, dan betaal je 15% extra per abonnement.
Stap 6: Lever dit formulier in
Drie weken na inlevering van dit formulier kun je je abonnement(en) ophalen bij de gastenservice.

Voorwaarden abonnement 2019
Abonnement geldigheid

Het abonnement is geldig vanaf de aanschafdatum tot het
eind van de maand één jaar later. Een abonnement is strikt
persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij misbruik wordt het
abonnement ingenomen en geblokkeerd. De kopie betaling
is je entreebewijs, totdat je in bezit bent van een pas. Het
tijdelijke entreebewijs lever je in zodra je het abonnement
ophaalt.
De incassering voor de verlenging van het abonnement vindt
één keer per jaar plaats per totaalbedrag. Kies je ervoor de
machtiging niet in te vullen, dan verloopt jouw abonnement
op de laatste dag van de maand één jaar later. Je betaalt
dan 15% extra per abonnement, aangezien de incassokorting
komt te vervallen. Je kunt je abonnement tot één maand
voor verlenging opzeggen via info@zooparc.nl. Vermeld in je
mail persoonsgegevens, postcode en huisnummer.

Kinderen

Kinderen tot en met 2 jaar krijgen een gratis abonnement.
Kinderen die 3 jaar geworden zijn, worden in het
abonnementensysteem bijgeschreven aan het abonnement
van de (groot)ouders en betalen voor de resterende
maanden dat ze gebruik maken van het abonnement tot
aan de oorspronkelijke einddatum van het abonnement van
de (groot)ouders. De bijbetaling vindt contant of per pin
plaats bij de gastenservice van ZooParc Overloon. Voor een
ZooParc Overloon abonnement betaal je € 3,15 per maand.
Bij een combi abonnement betaal je € 4,79 per maand.

Tussentijdse aanpassing abonnementstype

Het is mogelijk om een abonnement tussentijds te upgraden
naar een abonnement met Dierenrijk.
Je betaalt het verschil contant of per pin bij de
gastenservice van ZooParc Overloon. Het abonnement
downgraden gaat in vanaf je nieuwe abonnementsperiode.
Er vindt geen restitutie plaats.

Abonnement kwijt

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

Vul je e-mailadres in

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

Parkeren
Op vertoon van je abonnement betaal je € 2,50 voor een
parkeermunt.

Sparen voor korting

Bij Dierenrijk en Zooparc Overloon 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 Overloon of Dierenrijk.
Boeken, parkeermunten en toegangstickets uitgezonderd.

Korting op dagjes uit

Als abonnementhouder ontvang je tegen inlevering van
de voordeelbon uit het kortingsboekje 50% korting op alle
attractieparken van Libéma: AquaZoo Friesland, Aviodrome,
Klimrijk Brabant, Safaripark Beekse Bergen, Speelland
Beekse Bergen en Dierenrijk.
Met je abonnement krijg je tevens 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.

Kortingsboekje

Per adres ontvang je eenmalig per kalenderjaar een boekje
met verschillende kortingsbonnen voor veel andere dagjes
uit. Een kortingsboekje kun je ophalen bij de kassa van
ZooParc Overloon. Ontdek alle actuele voordelen op
www.zooparc.nl/bezoekersinfo/abonnement.

