
Voorwaarden 
 
Vroegboekkorting: 

 Vroegboekkorting is niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of aanbiedingen 

(m.u.v. Familie- of 55+ korting). 

 Vroegboekkorting geldt voor alle parken in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, 

voor alle cottagetypen en alle aankomstdata. 

 10% vroegboekkorting tussen 2 en 4 maanden voor aankomst. 

 15% vroegboekkorting tussen 4 en 6 maanden voor aankomst. 

 20% vroegboekkorting buiten 6 maanden voor aankomst.  

 De Familie- of 55+ korting is geldig voor alle parken in Nederland, België en Duitsland 

en Les Trois Forêts voor alle cottagetypen, m.u.v.: Eden cottages, Woonboten en 

Boomhuizen, de 2 pers. VIP in Het Meerdal, De Huttenheugte en Zandvoort, de 4 pers. 

VIP in De Huttenheugte, Port Zélande en Park Hochsauerland, de 6 pers. VIP in De 

Vossemeren, De Kempervennen, Het Meerdal, Port Zélande, Park Hochsauerland en 

Bispinger Heide, de 8 pers. Comfort in Erperheide, de 8 pers. Premium in Het Meerdal, 

De Huttenheugte, Port Zélande en Park Hochsauerland en de 10, 12 en 16 pers. 

cottages. 

 De Familie- of 55+ korting is alleen geldig op daarvoor geselecteerde aankomsdata. 

 De Familie- of 55+ korting is niet geldig in combinatie met andere kortingen of 

aanbiedingen (m.u.v. vroegboekkorting) en geldt op basis van beschikbaarheid. 

 Voor de Familie- of 55+ korting is 2 maanden of minder voor aankomst slechts een 

beperkt aantal cottages beschikbaar. 

 
ActiviteitenCadeau:  

 ActiviteitenCadeau t.w.v. €30 ontvang jij alleen in combinatie met de Vroegboekkorting 

of bij andere acties indien dit expliciet vermeld staat in de bijbehorende 

actievoorwaarden. 

 ActiviteitenCadeau t.w.v. €30 is alleen geldig bij vroegboekingen van 60 dagen of meer.  

 ActiviteitenCadeau t.w.v. €30 gelden voor al onze parken in Nederland, België, 

Duitsland en Frankrijk. 

 Bij aankomst in het park ontvang jij drie ActiviteitenCadeau-vouchers die ingewisseld 

kunnen worden voor maximaal drie activiteiten. 

 Het aantal in te wisselen ActiviteitenCadeau-vouchers per activiteit kan verschillen per 

activiteit en is afhankelijk van de waarde van de betreffende activiteit. 

 Deze vrij te kiezen activiteiten kunnen op het park gereserveerd worden. 

 De aangeboden activiteiten verschillen per park en zijn aan veranderingen onderhevig. 

Controleer op het park de beschikbaarheid van de te kiezen activiteiten. 



 ActiviteitenCadeau kan niet ingewisseld worden voor geld en er wordt 

geen restitutie gegeven wanneer het ActiviteitenCadeau niet geheel opgemaakt wordt. 

 ActiviteitenCadeau is alleen geldig gedurende het geboekte verblijf. 

 Center Parcs mag het toekennen van een ActiviteitenCadeau en/of de inhoud van het 

ActiviteitenCadeau op elk moment (voorafgaand aan een boeking) wijzigen. 

 
Familie- of 55+ korting: 
 

 Minimaal 1 persoon in de leeftijd van 1 tot en met 12 jaar of 1 persoon van 55 jaar of 

ouder moet aan de voorwaarde voldoen per accommodatie. 

 De Familie- of 55+ korting is van toepassing op boekingen die 2 maanden of meer voor 

aankomst worden gemaakt. 

 De Familie- of 55+ korting is geldig voor alle parken in Nederland, België, Duitsland en 

Frankrijk voor alle cottagetypes m.u.v.: 

 Alle kids specials cottages 

 Alle VIP Boomhuis cottages 

 Alle VIP Woonboot cottages 

 De 2-persoons VIP cottages 

 De 4-persoons VIP cottages op de parken Huttenheugte, Meerdal, Port Zelande, Park 

Zandvoort, Erperheide, Park Hochsauerland, Park Nordseekuste, Park Eifel en Park 

Bostalsee. 

 De 6-persoons VIP cottage op de parken Huttenheugte, Meerdal, Kempervennen, Port 

Zelande, Park Zandvoort, Parc Sandur,  Vossemeren, Bispinger Heide, Park 

Hochsauerland, Park Eifel en Park Bostalsee. 

 De 6-persoons VIP cottages met outdoor sauna op het park Park Hochsauerland 

 Alle 8-, 10- en 12-persoons VIP cottages 

 Alle Eden VIP cottages 

 De 6- en 8-persoons Eden Premium cottages op het park Kempervennen 

 De 2-, 8- en 12-persoons VIP Apart cottages 

 De 4- en 8-persoons Premium Lake cottages op het park Le Lac d’Ailette 

 De 2- en 4-persoons JD Cabana cottages op het Het Heijderbos 

 De 10-persoons Premium cottages op het Park De Kempervennen 

 De 12-persoons Premium cottages op de parken Port Zelande en Park Hochsauerland 

 De Comfort Pony en de Premium Pony cottages op de parken Erperheide en Les Bois-

Francs 

 De 8-persoons Comfort cottages op de park Erperheide en Les Hauts De Bruyères 

 De Familie- of 55+ korting zijn alleen geldig op daarvoor geselecteerde aankomstdata. 



 Is de Familie- of 55+ korting geldig op uw geselecteerde aankomstdata en cottage type, 

dan wordt de korting automatisch getoond in het Zoek en Boek-overzicht. 

 De Familie- of 55+ korting kan niet tegelijkertijd worden gebruikt. 

 De Familie- of 55+ korting is niet geldig in combinatie met andere kortingen of 

aanbiedingen (m.u.v. Vroegboekkorting) en is afhankelijk van beschikbaarheid. 

 De genoemde voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

 Bij boeking wordt u kennis gesteld van de actuele prijs. De op de bevestiging/factuur 

vermelde prijs is bindend. 

 Voor zover hiervan in deze voorwaarden niet is afgeweken, zijn de Algemene 

Voorwaarden onverkort van toepassing. 

 Bovengenoemde kortingsregelingen gelden niet voor boekingen in het kader van Center 

Parcs Business Solutions. 

 
Villages Nature® Paris 
 

 Op boekingen voor Villages Nature® Paris ontvangt u maximaal 10% Familie- of 55+ 

Korting, indien u in het gezelschap reist van iemand ouder dan 55 jaar of met minstens 

één kind jonger dan 13 jaar. 

 Op boekingen voor Villages Nature® Paris zijn gratis ActiviteitenCadeau t.w.v. €30 + 

gratis Voorkeursligging t.w.v. €33 niet inbegrepen bij de Vroegboekkorting.  
 


