
ALGEMEEN
•   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.

•   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).

•    Je abonnement geeft toegang tot het park op basis van beschikbaarheid. Afhankelijk van de 

maatregelen kan online reserveren voor je bezoek noodzakelijk zijn. 

•    Als abonnementhouder krijg je per geldig en betaald abonnement 10% korting in onze winkels en 

horeca, met uitzondering van boeken en service-artikelen. Deze korting is daarnaast niet geldig 

in combinatie met andere aanbiedingen en/of kortingsacties.

KINDEREN TOT EN MET TWEE JAAR
•    Kinderen tot en met twee jaar krijgen een gratis registratiepas. Je kunt een deeltijdabonnement 

afsluiten bij het eerstvolgende bezoek nadat het kind drie jaar is geworden. Dit maakt het mogelijk 

de einddatum van de abonnementen van kind en ouder gelijk te laten lopen.

VERLENGINGSKORTING
•   Verleng je je abonnement in 2023, dan krijg je een speciale verlengingskorting van € 5,-  

per verlengd en betaald abonnement. 

•   De korting geldt voor verlengingen die plaatsvinden tussen 01-01-2023 en 31-12-2023. 

•   De korting geldt op de abonnementstarieven van 2023 en enkel op reguliere en betaalde  

abonnementen met een verloopdatum vanaf 2022. 

•   De korting is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en voordelen en is niet  

inwisselbaar voor contant geld.

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 staan ingeschreven. 



•   Een parkeerabonnement kan alleen worden afgesloten in combinatie met een abonnement  

voor volwassenen. Dit betekent dat de verloopdatum altijd gelijk is aan het volwassenen- 

abonnement waar het aan gekoppeld is, ook al wordt het parkeerabonnement later aangeschaft. 

•    Een parkeerabonnement geeft geen garantie op een parkeerplaats op drukke dagen.

•   Het parkeerabonnement werkt alleen wanneer je zelf het park hebt bezocht. Bij ieder bezoek 

wordt je parkeerabonnement geactiveerd bij de ingang van het park, om er die dag één keer  

mee uit te kunnen rijden. 

VRIENDENTICKET
•    Per kalenderjaar kun je per betaald abonnement één Vriendenticket aanschaffen. Dit geldt niet 

voor de abonnementen voor kinderen tot en met twee jaar, wel voor de deeltijdabonnementen 

voor kinderen die drie jaar zijn geworden.

•   Je kunt het Vriendenticket aanschaffen bij de kassa of bij de abonnementenbalie in ons park.

•   Het Vriendenticket kan direct gebruikt worden of later in het kalenderjaar.

•   De 30% korting is alleen geldig op de reguliere entreeprijs voor een volwassene of kind.  

De korting is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.

•   De reguliere entreeprijs kan in een kalenderjaar wijzigen, waardoor de prijs van het Vriendenticket 

ook wijzigt. Reeds gekochte Vriendentickets blijven hun geldigheid behouden tot het eind van het 

geldende kalenderjaar.

•   Besluit van tevoren of je een Vriendenticket koopt voor een kind of voor een volwassene.  

Je kunt het ticket achteraf niet meer omzetten naar een andere ticketsoort. 

•   Het Vriendenticket is geldig tot en met 31 december van het kalenderjaar waarin je dit hebt  

aangeschaft. De tickets verliezen hun waarde na het geldige kalenderjaar.

•   Per 1 januari is het mogelijk om tickets aan te schaffen voor het nieuwe kalenderjaar en staat de 

teller weer op nul.

•   Vriendentickets die je in het huidige kalenderjaar nog niet hebt gekocht, kun je niet meenemen 

naar het opvolgende kalenderjaar.

•    Iemand anders kan geen Vriendenticket kopen met jouw abonnement als je er zelf niet bij bent.

•   Je kunt Vriendentickets niet omwisselen voor geld of nieuwe tickets, ook niet als je wil bijbetalen.

OVERIG
•   Exclusieve programma’s en/of acties worden aangekondigd in de nieuwsbrief die per e-mail  

wordt verstuurd aan abonnementhouders. 

•   Exclusieve programma’s en/of acties vinden zowel doordeweeks als in het weekend plaats.

•   Het algemene parkreglement is van toepassing; hiervoor verwijzen wij naar onze website.

https://dierenparkamersfoort.nl/praktische-info/parkreglement/

