Aanvraagformulier De Huttenheugte kortingspas
De Huttenheugte kortingspas is persoonsgebonden. Per persoon dient u één volledig ingevuld formulier
inclusief originele pasfoto aan te leveren bij de Info Desk/Receptie of per e-mail inclusief digitale pasfoto te
mailen naar huttenheugte@groupepvcp.com.
Betaling van de kortingspas kan contant aan de kassa bij de Info Desk/Receptie of via internet bankieren.
In het laatste geval dient u het bedrag over te maken naar (IBAN) rekeningnummer
NL29RABO0300002394 onder vermelding van de naam van de pashouder en ‘De Huttenheugte
kortingspas’. Na ontvangst van de betaling wordt de aanvraag verwerkt en ontvangt u de aangevraagde
pas binnen 3 weken per post op onderstaand opgegeven adres.
Graag onderstaande met blokletters invullen:
Voornaam:

----------------------------------------------------------------

Achternaam:

----------------------------------------------------------------

Geboorte datum:

----------------------------------------------------------------

Straat & huisnummer:

----------------------------------------------------------------

Postcode & woonplaats:

----------------------------------------------------------------

Telefoonnummer:

----------------------------------------------------------------

E-mailadres:

----------------------------------------------------------------

Handtekening*:

----------------------------------------------------------------

*Indien jonger dan 18 jaar, is een handtekening van de ouder/verzorger vereist.
Met het zetten van een handtekening op dit formulier gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die op de
achterzijde zijn gesteld.
In te vullen door medewerker De Huttenheugte:

Datum
1. Datum aanvraag
2. Betaling aan de kassa Info Desk/Receptie
3. Betaling via internet
4. Verzonden naar Unipas
5. Pas ontvangen van Unipas
6. Pasnummer genoteerd
7. Gegevens aanvrager ingevoerd in bestand
8. Pas per post verzonden naar aanvrager

Naam medewerker

Brengt u vaker een bezoek aan De Huttenheugte?
Dan is onze kortingspas iets voor u!!
Met de kortingspas profiteert u een jaar lang van leuke voordelen.
U zwemt met maar liefst 40% korting, ook in vakanties en tijdens
feestdagen!
Tevens heeft u recht op de volgende kortingen:









Gratis parkeren
50% korting op bowlen van maandag t/m vrijdag
50% korting op tennis
10% korting op een diner in restaurant Evergreenz
20% korting bij de Frites Affairs en Grabber Joe’s
10% korting op kinderfeestjes
10% korting in de Shop & Smile (uitgezonderd make-up, foto artikelen en reeds afgeprijsde
artikelen)
40% korting op de entree bij Plopsa Indoor Coevorden vanaf >1m (ter plaatse aan de kassa)

Aanschafprijs De Huttenheugte kortingspas:
Volwassenen
€ 15,00
Kinderen 3 t/m 11 jaar
€ 10,00
Prijs verlenging:
Volwassenen
Kinderen 3 t/m 11 jaar

€ 12,50
€ 7,50

Voorwaarden:












De pas is geldig tot één jaar na datum aanvraag, persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
De voorlopige pas is tot één maand na aanvraag geldig.
De genoemde kortingen zijn alleen op vertoon van een geldende pas en voor de pashouders, niet voor leden van het
gezelschap zonder pas.
Reserveren voor de Aqua Mundo is verplicht en op basis van beschikbaarheid mogelijk.
Reservering in de Aqua Mundo geeft niet automatisch recht op een zitplaats.
Het management van de Huttenheugte behoudt zich in bijzondere gevallen het recht voor, zonder opgaaf van reden, de
genoemde kortingen te weigeren.
Gasten op de Huttenheugte worden geacht het huishoudelijke reglement te kennen en zich daarnaar te gedragen, een
exemplaar hangt bij de portiersloge en in de receptie.
De pas is niet geldig in combinatie met andere kortingen, arrangementen of aanbiedingen.
(Prijs)wijzingen voorbehouden.
In geval van verlies of diefstal van de pas is de pashouder zelf verantwoordelijk.
In geval van onduidelijkheden beslist het management van de Huttenheugte.

