
Actievoorwaarden HEMA Bungalowweken – Center Parcs voorjaar 2023 

• De actieperiode waarbinnen de vouchers voor deze actie gekocht kunnen worden loopt van 

13 februari t/m 12 maart 2023 

• Voor deze actie geldt op=op 

• De uiterste datum waarop je met je voucher een boeking bij Center Parcs kunt maken is 30 

april 2023.  

• Boek je verblijf via www.centerparcs.nl/hema voor aankomst in de periode 3 maart tot en 

met 30 september 2023 m.u.v. schoolvakanties en feestdagen. Boeken is op basis van  

beschikbaarheid 

• Het kan voorkomen dat het gewenste park en aankomstdatum op enig moment niet meer 

beschikbaar is. Bekijk de actuele beschikbaarheid via www.centerparcs.nl/hema  

• De actieprijs is voor een 4-persoons Comfort cottage inclusief verplichte kosten van 

toeristenbelasting. Eindschoonmaak, WiFi en toegang tot de Aqua Mundo zijn standaard 

inbegrepen. Bij boeking kun je een 6-persoons Comfort cottage selecteren, meerprijs 

hiervoor is 50,- 

• Midweekvouchers zijn geldig voor 2 nachten en 3 dagen met aankomst op maandag, dinsdag 

of woensdag. En weekendvouchers zijn geldig voor 2 nachten en 3 dagen met aankomst op 

vrijdag of zaterdag.  

• Het bijboeken van extra nachten is mogelijk. Het verblijf kan uitgebreid worden tot maximaal 

een volledige midweek (ma – vr) of een volledig weekend (vr - ma). Prijs per extra 

overnachting tijdens de midweek is 50,- per nacht en tijdens het weekend 75,-. 

• Bedlinnen kan optioneel bijgeboekt worden (11,25 per persoon). 

• Alle parken in Nederland en België nemen deel aan de actie, m.u.v. Terhills Resort.  

• Huisdieren zijn welkom (maximaal 2 per cottage), hiervoor geldt een toeslag van €19,50 per 

huisdier. 

• De hoofdboeker dient 21 jaar of ouder te zijn en dient gedurende het gehele verblijf 
aanwezig te zijn.  

• De voucher is eenmalig te gebruiken en is niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen, 
voordelen, vouchers, Friends-voordelen of voor bestaande boekingen. 

• De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins. 

• Het is niet mogelijk om onverzilverde en/of verzilverde codes te retourneren. 

• HEMA en/of Center Parcs zijn niet aansprakelijk bij verlies, beschadiging, of diefstal van de 
voucher(s). 

• Op de boeking zijn naast deze voorwaarden de Algemene Voorwaarden van Center Parcs van 

toepassing. 

• Wijzigingen, prijzen en fouten onder voorbehoud. 

http://www.centerparcs.nl/hema
http://www.centerparcs.nl/hema

