Seizoenspas voorwaarden
De Movie Park seizoenspas is niet overdraagbaar. Bij misbruik of het ernstig overtreden van onze parkregels
behouden wij ons het recht de pas in te nemen of ongeldig te maken. U ontvangt geen geld terug. Bij verlies van
de seizoenspas wordt de kaart direct ongeldig. Aansluitend kan een nieuwe seizoenspas worden aangevraagd. Voor
de nieuwe pas worden administratiekosten in rekening gebracht. U dient het verlies direct te melden bij de
infokassa of de gastenservice.
Op dagen dat de maximale bezoekers capaciteit bereikt wordt en op dagen dat de tickets uitsluitend in de
voorverkoop verkrijgbaar zijn (in totaal maximaal 10 dagen per seizoen), heeft u geen recht op entree.
De toegang voor kinderen onder de 14 jaar is alleen met begeleiding door een volwassene (18+) toegestaan.
Door onderstaande te ondertekenen verklaart u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Movie Park
Germany en het parkreglement alsook met bovengenoemde Movie Park Seizoenspas voorwaarden.
►Gelieve volledig in te voeren◄
Volledige naam seizoenspashouder

Straat en huisnummer

Postcode

Plaats

E-Mail*

Telefoonnummer

Geboortedatum

* Geef in elk geval je e-mail adres aan, omdat u alleen dan alle nieuwigheden rond het seizoenpas snel en op tijd ontvangt!

Toestemming volgens de wet bescherming persoonsgegevens
 Ik zou in de toekomst graag aanbiedingen van Movie Park Germany GmbH via de e-mail willen ontvangen
(aankruisen, zodat je geen informatie mist!). Je kunt deze toestemming altijd schriftelijk opzeggen.


Ik heb het privacybeleid gelezen en geaccepteerd.

Handtekening seizoenspashouder

Handtekening voogd
(indien seizoenspashouder jonger dan 18 jaar)
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