
binnenspeeltuin

Nog vaker op 

Avontuur met 

een jaarabonement

Geniet van de vele voordelen!
Het hele jaar toegang tot het avonturenpark.

• Adventure Midgetgolf van €3,00 voor €1,50

• Ponyrijden van €2,00 voor €1,00

• Parkeren van €2,50 voor €1,50

• Speciale korting op tickets bij evenementen

• Voordeel bij Electrocross

• €2,50 korting per abonnementhouder bij een kinder-

feest, familiedag of groepsuitje (m.u.v. acties)

• Jaarlijks minimaal 2 verassingen!

Sluit direct een abonnement af en we brengen de 
entreekosten van vandaag in mindering op het totaal-
bedrag! Vul de achterzijde in en meld je bij een van 
onze medewerkers.

al na 3 keer ben je 
voordeliger uit!

buitenspeeltuin

strandbad & glijbaan



Aanmelden Abonnement
Leuk dat je interesse hebt in een abonnement voor Avonturenpark De Bergen! Vul onderstaand formulier volledig in en we zor-
gen ervoor dat je abonnement binnenkort af te halen is! Betaling geschied via doorlopende automatische incasso tenzij anders 
aangegeven. Kosten voor andere betaalmethodes bedragen €3,00 per abonnement.

Doorlopende Machtiging Formulier:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan De Bergen Exploitatie B.V. om doorlopende incasso-opdrachten 
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens “kosten jaarabonnement en uw bank om door-
lopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van De Bergen Exploitatie B.V. Als u het niet 
eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op 
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Persoonlijke gegevens:
Voornaam:  _________________________________________________________

Achternaam:  _________________________________________________________

Straat:   ________________________________  Huisnummer:    ____________  

Woonplaats:  ________________________________  Postcode:  _______________

Ibannummer:  _________________________________________________________

Telefoonnummer: _________________________________________________________

E-mail adres:  _________________________________________________________

Voor-Achternaam            Geboortedatum   65+ ja/nee  0/2  ja/nee

Ingangsdatum abonnement: ____-_____-_______

____________ x Abonnement € 25,00

____________ x 65+ Abonnement € 20,00

____________ = Totaalprijs

P Ik ga akkoord met een doorlopende automatische incasso. 

P Houd mij op de hoogte middels een nieuwsbrief

P Ik ga akkoord met de geldende voorwaarden voor 

abonnementhouders  

Datum:____-____-______  Te:_________________  Handtekening:

Voorwaarden abonnement
Het abonnement is na ingang een jaar geldig.  |  Het abonnement is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Op verzoek dient u zich te legi-
timeren.  |  Betaling geschied jaarlijks via automatische incasso, bij betaling op andere wijze worden €3,00 per abonnement in rekening gebracht.  |  
Het abonnement geeft toegang tot het gehele Avonturenpark inclusief de binnen- en buitenspeeltuin en het strandbad.  | Tijdens evenementen en bij 
arrangementen is het abonnement niet geldig.  |  Het abonnement is daags na betaling af te halen bij de dagkassa.

Incassant: De Bergen Exploitatie B.v. - Campinglaan 1 - 5446 PW - Wanroij - Nederland

Incassant ID NL92ZZZ171256950000 / De Bergen Exploitatie B.V. - Kenmerk incasso:______________________

01 20


