
 

 
                                                             
 
 

AANVRAAGFORMULIER DE KEMPERVENNEN VOORDEELPAS 
 

Actieprijs Kempervennen Voordeelpas: 

Volwassenen:  € 12,50 p.p. 

Kinderen 3 t/m 12 jaar: €   7,50 p.p 

 

U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om een Kempervennen Voordeelpas aan te vragen voor personen 

met hetzelfde adres. Voor elke persoon is een pasfoto nodig. 

 
Voorletters + Achternaam ………………………………………………………………… 

  
Geboortedatum   ………………………………………………………………… 
 
Straat + huisnummer  ………………………………………………………………… 

 
Postcode + Woonplaats  ………………………………………………………………… 

 
Telefoonnummer  ………………………………………………………………… 

 
E-mailadres   ………………………………………………………………… 
 
Extra personen op hetzelfde adres: 

 
Voorletters + Achternaam ………………………………………………………………… 
  
Geboortedatum   …………………………………………………………………  
 
Voorletters + Achternaam ………………………………………………………………… 

  
Geboortedatum   …………………………………………………………………  
 
Voorletters + Achternaam ………………………………………………………………… 

  
Geboortedatum   ………………………………………………………………… 
 

 
Handtekening voor akkoord* ………………………………………………………………… 

 

* Met het zetten van een handtekening op dit formulier gaat u akkoord met de voorwaarden van de Kempervennen Voordeelpas. Indien 

u jonger bent dan 18 jaar, is een handtekening van de ouder/verzorger vereist. 

 
In te vullen door personeel van De Kempervennen: 

 
Datum aanvraag  ………………………………………………………………… 

 
Naam medewerker  ………………………………………………………………… 
Gegevens in database   

Pasnummer: 

Pasnummer: 

Pasnummer: 

Pasnummer: 



 

 
 
 
 

 
KORTINGEN EN VOORWAARDEN. 
 
 
Op vertoon van de pas heeft u recht op de volgende kortingen: 

 50% Korting op een dagkaart voor de Aqua Mundo (m.u.v. feestdagen en vakantieperiodes) 

 50% Korting op een avondkaart voor de Aqua Mundo (m.u.v. de kerstvakantie). 

 50% Korting op bowling van maandag t/m vrijdag. 

 50% Korting op squash en buitentennis. 

 20% Korting in de Fashion Store en in de Toys & Souvenirs. 

 15% Korting op uw ontbijt of diner inclusief drankjes in Evergreenz, Fuego, en Nonna’s. (enkel 
geldig op het menu van de pashouder) 

 Gratis toegang tot ons park 

 Gratis parkeren 
 
Voorwaarden 

 De pas is geldig tot één jaar na afgiftedatum. Indien u na een jaar opnieuw gebruik wilt maken van 
de Voordeelpas, dient u deze weer opnieuw aan te vragen. 

 De genoemde kortingen zijn alleen geldig op vertoon van de pas en voor de pashouder, niet voor 
leden van het gezelschap zonder pas. 

 De pas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

 Bij diefstal en/of vermissing zal de pas opnieuw moeten worden aangevraagd. De kosten zullen 
opnieuw in rekening worden gebracht. 

 Reserveren is op basis van beschikbaarheid en geldende openingstijden. 

 De pas is niet geldig tijdens de kerstvakantie. 

 Per pas kan maximaal 1 bowlingbaan tegen bovenstaand kortingstarief geboekt worden. 

 Reserveren voor de Aqua Mundo is verplicht. 

 Reservering in de Aqua Mundo geeft niet automatisch recht op een zitplaats. 

 Het management van De Kempervennen behoudt zich in bijzondere gevallen het recht zonder 
opgaaf van reden de genoemde korting te weigeren. 

 Gasten op De Kempervennen worden geacht het huishoudelijke reglement te kennen en zich 
daarnaar te gedragen, een exemplaar hangt bij de receptie. 

 Wij nemen uw adres op in een bestand van pashouders en gebruiken dit om u een aantal keren per 
jaar acties toe te zenden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dat uitdrukkelijk te vermelden. 

 De pas is niet geldig in combinatie met andere kortingen, aanbiedingen of acties. 

 De acties en de pas zijn onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen. 

 In geval van onduidelijkheid beslist het management van De Kempervennen.  

 De algemene voorwaarden van Center Parcs zijn ook van toepassing op de pashouders. U kunt een 
exemplaar opvragen bij de Receptie en Info Desk of raadplegen via de website. 
(www.centerparcs.com) 
 
 
 

VOOR RESERVERING EN INFORMATIE: 
 

040 - 208 3333 

WWW.DAGJEKEMPERVENNEN.NL 
 

http://www.centerparcs.com/

