
AANVRAAGFORMULIER OMGEVINGSPAS

Voornaam …………………………………………………………………

Achternaam …………………………………………………………………

Straat + huisnummer …………………………………………………………………

Postcode + Woonplaats …………………………………………………………………

Telefoonnummer …………………………………………………………………

Geboortedatum …………………………………………………………………

E-mailadres …………………………………………………………………

Handtekening voor akkoord*/** …………………………………………………………………

* Indien u jonger dan 18 jaar bent, is een handtekening van de ouder/verzorger vereist.

** Met het zetten van een handtekening op dit formulier gaat u akkoord met de voorwaarden van de 

Limburgse Peel Omgevingspas.

Via welke informatiebron heeft u gelezen over de Limburgse Peel Omgevingspas?

…………………………………………………………………………………………………………..

Hoe kunt u de Limburgse Peel Omgevingspas aanvragen?

U levert dit volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met een originele pasfoto in bij de 
Receptie Center Parcs Limburgse Peel. Indien mogelijk wordt de pas tijdens uw bezoek voor u in orde 
gemaakt. Indien dit niet mogelijk is dan wordt de pas zo snel mogelijk per post naar u toegestuurd.

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

In te vullen door personeel van Limburgse Peel:

Datum aanvraag …………………………………………………………………

Naam medewerker Receptie …………………………………………………………………

Omgevingspas wordt opgehaald door aanvrager

Omgevingspas opsturen naar bovenstaand adres, pas moet vooraf betaald worden!

Pas betaald reeds betaald? JA / NEE, wordt betaald tijdens het ophalen van de pas

Gegevens in Database C.O.

CENTER PARCS LIMBURGSE PEEL



VOORDELEN EN VOORWAARDEN

Prijs

Vanaf 13 jaar: € 20,00 p.p.

Kinderen 3 t/m 12 jaar: € 12,50 p.p.

Op vertoon van de pas heeft u recht op de volgende kortingen:

• 50% korting op de dagkaart van de Aqua Mundo;

• 50% korting op gebruik parkeerterrein;

• 50% korting op bowling, squash, badminton en indoor tennis;

• 20% korting in de Shop en Smile Aqua Beauty Fashion;

• 20% korting in de Shop en Smile Home & Kids;

• 3-gangen diner in The Grill voor € 22,50 (exclusief consumpties).

Wat zijn de voorwaarden van de Omgevingspas?

• De pas is geldig tot één jaar na afgiftedatum. Indien u na een jaar opnieuw gebruik wilt maken van de 
Omgevingspas, dient u deze weer opnieuw aan te vragen.

• De genoemde kortingen zijn alleen geldig op vertoon van de pas en voor de pashouders, niet voor leden van het 
gezelschap zonder pas.

• De faciliteiten bowling, squash, badminton en indoor tennis zijn uiterlijk 24 uur vooraf te reserveren.

• De pas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

• Bij diefstal en/of vermissing zal de pas opnieuw moeten worden aangevraagd. De kosten zullen opnieuw in 
rekening worden gebracht.

• Reserveren is op basis van beschikbaarheid en geldende openingstijden.

• De pas is niet geldig tijdens een eventuele tijdelijke parksluiting.

• Het management van Limburgse Peel behoudt zich in bijzondere gevallen het recht zonder opgaaf van reden de 
genoemde korting te weigeren.

• Gasten op Limburgse Peel worden geacht het huishoudelijke reglement te kennen en zich daarnaar te gedragen, 
een exemplaar is verkrijgbaar bij de Receptie.

• Wij nemen uw adres op in een bestand van pashouders en gebruiken dit om u onze maandelijkse nieuwsbrief toe 
te zenden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dat uitdrukkelijk te vermelden.

• De pas is niet geldig in combinatie met andere kortingen, aanbiedingen of acties.

• De acties en de pas zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen.

• Bij besloten evenementen heeft u geen toegang tot het park. 

• De algemene voorwaarden van Center Parcs zijn ook van toepassing op de pashouders. 

• U kunt een exemplaar opvragen bij de Receptie en of raadplegen via de website (www.centerparcs.com).

VOOR RESERVERINGEN EN INFORMATIE:  077-464 8484 |   www.dagjelimburgsepeel.nl


