Algemene voorwaarden Pretfabriek VIP-pas
Geldigheid VIP-pas
•
Elke VIP-pas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan andere gezinsleden of
vrienden. De gratis begeleider is niet persoonsgebonden.
			
•
De VIP-pas van een jaar eindigt precies een jaar na de afgesloten datum.
Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Algemene voorwaarden Pretfabriek
VIP jaarpassen en VIP maandpassen

Toegang
•
De toegang tot de Pretfabriek wordt alleen verschaft indien de abonnee de VIPpas bij zich		
heeft. De VIPpas is altijd geldig, ook in vakanties en op feestdagen.
•
De abonnee mag niet zonder 18+ begeleider de Pretfabriek bezoeken.
•
Online reserveren is verplicht.
•
Eigen consumptie is tijdens het bezoek niet toegestaan.
•
Bij een bezoek aan de Pretfabriek gelden de huisregels die zichtbaar in de Pretfabriek hangen.
Het personeel mag wijzen op ongewenst gedrag en na waarschuwing de toegang van de
		
abonnee ontzeggen. Het abonnement wordt dan automatisch stopgezet.
Verlies & diefstal
•
U dient verlies, beschadiging of diefstal van de VIP-pas te melden bij de Pretfabriek om
eventueel misbruik te voorkomen.
Openingstijden
•
De Pretfabriek mag en kan er altijd voor kiezen wijzigingen aan te brengen in de openingstijden/dagen.
•
Aangepaste openingstijden (vakanties/feestdagen) zijn te vinden op de website
www.depretfabriek.nl.
Acties
•
Op vertoon van de VIPpas ontvangt u 10% korting op elke besteding in de horeca. 			
Wijzigingen voorbehouden en niet geldig in combinatie met arrangementen/entree.
•
Acties met betrekking tot de toegangsprijs zijn altijd uitgesloten voor abonnees, tenzij anders
wordt aangegeven.
•
Bij aanschaf van een VIP-pas ontvangt u een VIP-tattoo cadeau. Bij vertoon van de tattoo
op de hand, mag de abonnee gedurende de periode dat de tattoo zichtbaar is één gratis
(entree) speelmaatje meenemen.
•
Abonnees krijgen 5 euro korting op de entree van een kinderfeest arrangement 			
(alleen de Pretfabriek arrangementen en op vertoon van pas).
Persoonsgegevens
•
Er wordt gevraagd een foto van de abonnee op te sturen naar info@depretfabriek.nl.
Deze wordt digitaal gekoppeld aan de desbetreffende VIP-pas ter herkenning en controle.
•
Wij zijn op de hoogte van de AVG wetgeving. Met de persoonsgegevens gaan wij
zorgvuldig om en de gegevens worden alleen gebruikt om informatie te verschaffen over het
afgenomen product.
•
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.
Naam/namenVippas(sen):.....................................................................................................................................................................................................................
Contactpersoon:............................................................................................................................................................................................................................................
Datum ingang VIPpas:.......................................................................................................................................................................................................
Handtekening voor akkoord:				
							

Ik geef toestemming voor het
ontvangen van de nieuwsbrief.
Ja

		 Nee

