Voorwaarden abonnementen en
10 bezoekenkaart Familiepark Nienoord 2016
Bij de aankoop van een abonnement voor Familiepark Nienoord gaat u automatisch akkoord met de volgende
voorwaarden:
Kosten abonnement
- Het abonnement voor Familiepark Nienoord in de voorverkoop kost €22,50. De voorverkoop is van 29
februari tot en met vrijdag 25 maart 2016. Vanaf 26 maart kosten de abonnementen €25,00.
- Het abonnement geldt voor iedereen vanaf 2 jaar, kinderen van 0 en 1 jaar zijn gratis.
- De gezinskorting van € 15,- per persoon geldt vanaf het derde kind. Deze dienen op hetzelfde adres te
wonen. Ook opa’s en oma’s mogen gebruik maken van de gezinskorting.
- Het hele seizoen (26 maart t/m 30 oktober 2016) heeft u met het abonnement vrije toegang tot Familiepark
Nienoord.
- Het abonnement is persoonsgebonden en u ontvangt hiervoor een pasje. Voor het pasje betaalt u een borg
van €5,00, dit krijgt u bij inlevering van de pas weer retour.
- Het abonnement is exclusief treinritten.
- Bij speciale evenementen, behalve tijdens de Stoomdagen (deze zijn altijd gratis voor abonnementhouders),
kan het Familiepark een kleine toeslag / bijbetaling vragen. Deze evenementen worden van te voren
aangekondigd op onze website en in de sociale media, alsmede het te betalen bedrag voor
abonnementhouders voor de speciale evenementen.
- De abonnementen zijn tegen contante of pinbetaling verkrijgbaar bij het Infocentrum van Landgoed
Nienoord en bij de kassa van Zwemkasteel Nienoord. Tijdens het seizoen zijn de abonnementen alleen
verkrijgbaar in het Familiepark en Infocentrum Nienoord.
Geldigheid abonnement
- Bij de kassa van het Familiepark wordt een foto van u en/of uw kind gemaakt voor het abonnement. Zonder
deze foto is het abonnement niet geldig.
- Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
- Het abonnement is alleen geldig in het seizoen 2016 (25 maart t/m 30 oktober).
- Het abonnement is niet geldig in combinatie met andere kortingen, acties en arrangementen.
- Een 10-bezoekenkaart is alleen geldig in het seizoen van aankoop, in dit geval 2016.
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor actuele informatie op www.landgoednienoord.nl.
Voorwaarden 10 bezoekenkaart
- De knipkaart is niet persoonsgebonden.
- De knipkaart is geldig gedurende het seizoen waarin u de kaart aanschaft. Koopt u dus de kaart in 2016, dan
is de kaart geldig t/m 30 oktober 2016.
Goed bewaren
Bewaar uw pas goed, want hij is het hele seizoen geldig.
Hoe gebruikt u uw abonnement?
Breng het abonnement bij elk bezoek mee. Bij de kassa van Familiepark Nienoord dient u uw abonnement
persoonlijk te overhandigen. Uw pas wordt gecontroleerd op geldigheidsdatum. Bovendien wordt aan de hand van
de foto op het abonnement gecontroleerd of u daadwerkelijk de abonnementhouder bent. Ondanks het feit dat de
gegevens van de abonnementhouder geregistreerd staan, wordt de toegang geweigerd als het abonnement niet
getoond kan worden. In dit geval dient u de reguliere prijs te voldoen.

Oneigenlijk gebruik van het abonnement
Bij oneigenlijk gebruik van het abonnement wordt het abonnement door Familiepark Nienoord in beslag genomen of
geblokkeerd. Bij inbeslagname of blokkering van het abonnement wordt geen restitutie verleend.
Wat te doen bij verlies of diefstal van uw abonnement
Bij verlies of diefstal van uw abonnement dient u hiervan direct melding te maken bij Familiepark Nienoord via
telefoonnummer 0594 - 512230. Om misbruik door derden uit te sluiten, wordt uw abonnement geblokkeerd. Bij de
kassa kunt u een duplicaatabonnement aanvragen. De administratiekosten voor een duplicaatabonnement bedragen
€ 5,- per abonnement.
Adresgegevens
E-mailadressen van abonnementhouders worden automatisch opgenomen in ons nieuwsbriefbestand. Wanneer u
zich hiervoor wilt afmelden kan dat via de eerst volgende nieuwsbrief.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie, actuele openingstijden en prijzen op www.landgoednienoord.nl. Wanneer u vragen of
opmerkingen heeft, mailt u info@landgoednienoord.nl en u kunt ons ook bellen 0594-512230.
Wanneer u het park betreedt, gaat u automatisch akkoord met het Familieparkreglement. Deze vindt u op onze
website: www.landgoednienoord.nl en ook bij de kassa van Familiepark Nienoord ligt een exemplaar.

