Partneraanbieding 2021 voor een bezoek aan WILDLANDS
Navolgende partijen:
WILDLANDS Adventure Zoo Emmen B.V. ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
algemeen directeur, de heer F.P. van Engelen,
en
……………………………………………………………………………………………………………………ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door ……………………………………………………………………………………………………………..,
Nemen in aanmerking dat:
WILDLANDS speciale kortingsacties heeft opgezet voor personeelsleden van onze partnerbedrijven
voor een bezoek aan WILDLANDS,
en komen overeen als volgt:
•
•
•

•
•

•

•

De partneraanbiedingen gelden voor personeelsleden met hun familieleden en bestaan uit
de in bijlage 1 genoemde acties en voorwaarden.
De aanbiedingen worden door middel van een speciale nieuwsbrief gecommuniceerd aan de
partners, waarna deze intern kunnen worden doorgestuurd.
Tickets zijn alleen geldig voor personeelsleden en hun familieleden en mogen niet worden
doorverkocht, gewijzigd, verdeeld of gedupliceerd worden en zijn niet inwisselbaar voor
contant geld.
Bij vermoeden van fraude behoudt WILDLANDS zich het recht voor om de personeelsactie
stop te zetten dan wel om de bedrijfscode te blokkeren.
Deelnemende bedrijven verplichten zich, zowel voor de duur van deze overeenkomst als na
beëindiging daarvan, de door de wederpartij aan haar in het kader van deze overeenkomst
bekend gemaakte vertrouwelijke informatie, enkel te gebruiken voor de nakoming van de
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
Deelnemende bedrijven zijn niet gerechtigd om rechten, belangen en/of verplichtingen uit
hoofde van deze overeenkomst over te dragen aan derden, behoudens na de voorafgaande
schriftelijke toestemming van WILDLANDS.
Op deze overeenkomst zijn van toepassing de algemene inkoopvoorwaarden diensten van
WILDLANDS Adventure Zoo Emmen B.V. voor zover van toepassing op de geleverde dienst.

Voor akkoord:
WILDLANDS Adventure Zoo Emmen B.V.

………………………………………………………………….

F.P. van Engelen
Algemeen Directeur

…………………………………………………………………..

Bijlage 1: Actieoverzicht 2021

•

Jaaraanbieding 2021: entreetickets WILDLANDS €17,50 per persoon (één prijs alle
leeftijden). Entreetickets zijn te bestellen van 1 juni 2021 t/m 31 december 2021
(12.00 uur) en zijn geldig t/m 31 december 2021(hele dag).

•

Abonnementenaanbieding 2021: €50,00 voor volwassenen, €32,50 voor kinderen van
3 t/m 17 jaar en €48,00 voor 65-plussers. Abonnementsvouchers zijn te bestellen van
1 juni 2021 t/m 31 december 2021 (12.00 uur) en zijn in te wisselen t/m 31 december
2021 (hele dag). Na het omwisselen van de vouchers zijn de abonnementen een jaar
geldig.

•

Overige aanbiedingen zijn optioneel en worden, indien hier sprake van is, toegestuurd door
WILDLANDS.

Voorwaarden:
•
•
•
•
•

•

Entreetickets en abonnementsvouchers zijn alleen online te bestellen via een speciale link
en bedrijfscode. Deze worden verstrekt na ondertekening van de overeenkomst.
Elk entreeticket en abonnementsvoucher is geldig voor één persoon.
Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis entree.
Per personeelslid kunnen maximaal 5 entreetickets (of abonnementen) per keer besteld
worden.
De abonnementsvouchers dienen uiterlijk 31 december 2021 voor 17.00 uur verzilverd te
worden aan de kassa van WILDLANDS; de abonnementen zijn één jaar geldig vanaf het
moment van afsluiten aan de kassa.
De tickets zijn niet geldig in combinatie met andere acties, (groeps)kortingen,
arrangementen, overige reserveringen, Air Miles of elders verkregen entreebewijzen.

