Bestelformulier 2019

De Phantasialand

Phantasialand

ERLEBNIS-Pass

Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG
ERLEBNIS-Pass-Center
Berggeiststraße 31-41
50321 Brühl
Duitsland
Of per e-mail aan: erlebnispass@phantasialand.de
Onderwerp: ERLEBNIS-Pass

Hierbij bestel ik de volgende ERLEBNIS-Pass:
(Graag aankruisen wat van toepassing is. Voor iedere persoon dient een nieuw formulier
ingevuld te worden. Wanneer nodig kunt u dit formulier kopiëren.
Het formulier is ook te downloaden op: www.phantasialand.nl/erlebnis-pass)

Vul het formulier in en stuur het ons toe per e-mail of
via de post!
Vul hier de gegevens in van de toekomstige ERLEBNIS-Pass-houder. Gebruik a.u.b. blokletters!
Vrouw

Man

Phantasialand Premium-Pass
Voornaam

Geldig tot één jaar na uitgiftedatum.

€ 195,-

Straat + huisnummer

Postcode

Phantasialand Premium-Pass 60+
Voor gasten vanaf 60 jaar. Gelieve een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen.
Geldig tot één jaar na uitgiftedatum.

Achternaam

€ 108,-

Woonplaats

Land
Telefoon (voor in geval van vragen)

Geboortedatum

Phantasialand Teenager-Pass
Voor tieners in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. Gelieve een kopie
van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Alleen verkrijgbaar in
combinatie met een Premium-Pass (60+) en alleen in familieverband. Geldig tot één jaar na uitgiftedatum. Maximaal 10
entrees per 365 dagen.

E-mail (verplicht i.v.m. bestelbevestiging en verzending)

€ 99,-

De Phantasialand ERLEBNIS-Pass moet geldig zijn vanaf:

-

2019

(Vul hier a.u.b. de gewenste startdatum in)

Phantasialand Kids-Pass
Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Gelieve een kopie van uw
identiteitsbewijs bij te voegen. Alleen verkrijgbaar in combinatie
met een Premium-Pass (60+) en alleen in familieverband.
Geldig tot één jaar na uitgiftedatum.

Alternatief leveradres

€ 85,Voornaam

In geval van aanschaf van een Kids- of Teenager-Pass:
Vul hier a.u.b. de naam in van de bijbehorende Premium-Pass (60+)-houder.

Voornaam

-

Achternaam

Voeg ten behoeve van de productie van uw ERLEBNIS-PASS(EN) aan iedere
bestelling a.u.b. een recente pasfoto toe. U kunt ons deze via de post
sturen, maar u mag deze ook per e-mail sturen aan:
erlebnispass@phantasialand.de
Let in het geval van aanlevering per e-mail op de volgende technische specificaties:
portretformaat, minstens 360x480 pixels.
Zodra uw bestelling bij ons binnen is, sturen we u een bestelbevestiging en
betaalverzoek per e-mail.

Achternaam

Straat + huisnummer

Postcode

Woonplaats

Land

Ja, ik wil graag de Phantasialand-nieuwsbrief per e-mail ontvangen.
Ik weet dat mijn gegevens elektronisch bewaard worden.
Ik kan me op elk gewenst moment weer afmelden. Mijn gegevens mogen niet worden
verstrekt aan derden.
Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG • Berggeiststraße 31-41 • 50321 Brühl
Fouten en veranderingen voorbehouden! Stand: 12/2018

Algemene voorwaarden:
• De Phantasialand ERLEBNIS-Pass is geldig voor de duur van één jaar vanaf de in het bestelformulier ingevulde startdatum. Alle attracties
en shows die tijdens een bezoek beschikbaar zijn kunnen kosteloos en onbeperkt worden bezocht.
• De Phantasialand ERLEBNIS-Pass is niet geldig tijdens bijzondere evenementen en op maximaal vijf uitzonderingsdagen per jaar. Deze
dagen zijn gemarkeerd op de seizoenskalender en worden ten laatste vier weken van tevoren aangekondigd.
• De Phantasialand ERLEBNIS-Pass en de daarmee verbonden services en diensten zijn niet overdraagbaar. Alleen u persoonlijk, dus de
Pass-houder, kan gebruiken maken van 3 x snelle toegang per bezoekdag. Ongebruikte credits voor snelle toegang kunnen niet overgedragen worden op andere personen en kunnen ook niet worden doorgeschoven naar een volgende dag.
• Om er zeker van te zijn, dat uw ERLEBNIS-Pass niet in verkeerde handen valt en door anderen onrechtmatig kan worden gebruikt,
controleren onze medewerkers tijdens ieder bezoek aan de hand van de foto het rechtmatige eigendom. U dient dus op verzoek de
ERLEBNIS-Pass te tonen.
• U dient het verlies van een ERLEBNIS-Pass direct te melden in het ERLEBNIS-Pass-Center of via de hotline +49 (0)22 32 / 36 600.
• Een vervangende pas wordt alleen bij beschadiging of verlies uitgegeven. De oude pas wordt direct geblokkeerd. De kosten voor een
nieuwe pas bedragen € 8,00.
• Op het gebruik van de ERLEBNIS-Pass zijn de algemene (gebruiks)voorwaarden, parkreglement/huisreglement van toepassing.
Bij iedere handeling in strijd met de algemene (gebruiks)voorwaarden en het parkreglement/huisreglement of aanwijzingen van onze
medewerkers kan de ERLEBNIS-Pass ingetrokken of geblokkeerd worden. Een recht op teruggave van eender welk bedrag bestaat niet.

