WELKOM, ABONNEMENTHOUDER!
Leuk dat je vriend van DierenPark Amersfoort bent. Met een abonnement
kun je de dieren zien opgroeien, het park in verschillende seizoenen
bewonderen en genieten van een vrolijk uitje in ons bosrijke park.
Wil je op de hoogte blijven van onze dierennieuwtjes, speciale acties
en laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief via
www.dierenparkamersfoort.nl/nieuwsbrief.

SPELEN TUSSEN DE DIEREN

In ons dierenpark leer je de dieren op een andere manier kennen
via de Klim Alles-route. Klauter als een aap en leef je helemaal uit.
DierenPark Amersfoort ligt midden in het bos en is dé dierentuin voor
kinderen. Wij wensen je veel plezier met je abonnement!
TIP: heb jij de gratis DierenPark Amersfoort-app al?
Hiermee leer je van alles over de dieren. Leuk!

Veilig Samen Uit!
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Alle abonnementen zijn persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar.
Bij aanschaf van een abonnement moet je een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien.
Je abonnement is één jaar geldig.
Je abonnement geeft toegang tot het park op basis van beschikbaarheid. Online reserveren
voor je bezoek is noodzakelijk.
• Bij misbruik heeft DierenPark Amersfoort het recht om het abonnement in te nemen
zonder het betaalde geld terug te geven.
• De abonnementspas blijft eigendom van DierenPark Amersfoort.
• Bij verlies of diefstal van je abonnementspas kun je een duplicaatpas aanschaffen
voor € 2,50 (op vertoon van een geldig legitimatiebewijs).
KINDEREN TOT EN MET TWEE JAAR
• Kinderen tot en met twee jaar krijgen een gratis registratiepas. Bij het eerstvolgende bezoek
nadat het kind drie jaar is geworden, kun je een deeltijdabonnement afsluiten. Dit maakt het
mogelijk de einddatum van de abonnementen van kind en ouder gelijk te laten lopen.
PARKEERABONNEMENT
• Een parkeerabonnement is persoonsgebonden.
• Heb je een eigen jaarabonnement, dan kun je eenmalig kosteloos een parkeerabonnement
ontvangen dat dezelfde verloopdatum heeft als het betaalde parkeerabonnement van
je partner. Hiervoor moeten jij en je partner wel op hetzelfde adres ingeschreven staan.
• Een parkeerabonnement kan alleen worden afgesloten in combinatie met een
abonnement voor volwassenen.
• Een parkeerabonnement geeft geen garantie op een parkeerplaats op drukke dagen.
• Het parkeerabonnement werkt alleen wanneer je zelf het park bezocht hebt. Het
parkeerabonnement wordt geactiveerd bij de ingang van het park.
OVERIG
• Speciale programma’s en/of acties worden aangekondigd in de nieuwsbrief die per
e-mail wordt verstuurd aan abonnementhouders.
• Exclusieve programma’s vinden zowel in het weekend als doordeweeks plaats.
• Het algemene parkreglement is van toepassing; hiervoor verwijzen wij naar onze website.
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