SPELREGELS JAARABONNEMENT COWBOY & INDIANEN SPEELRESERVAAT
365 dagen spelen vanaf 13 jaar
365 dagen spelen zelfstandig lopend t/m 12 jaar

omgerekend vanaf € 1,75 per maand.
omgerekend vanaf € 7,00 per maand.

Vanaf aankoopdatum 1 jaar geldig.
Persoonsgebonden dus niet overdraagbaar.
Niet te gebruiken in combinatie met kinderfeestjes, acties of arrangementen.
Bij verlies van de jaarkaart kunt u een duplicaat aanvragen. Let op € 5,00 administratiekosten.
Jaarkaart neemt u voor 1 heel jaar af en is niet inwisselbaar.
Betaling kan bij de kassa in 1 keer geschieden. ( geen administratieve kosten dus voordeliger.)
Betaling kan ook maandelijks, dus in 12 gedeeltes d.m.v. automatische incasso.
Prijzen jaarabonnement;
Zelfstandig lopende kinderen t/m 12 jaar * €84,00 ** € 90,00
Volwassenen ( 13 jaar en ouder )
* € 21,00 *** € 24,00
* betaling in 1 keer contant of pin.
** betaling maandelijks € 7,50 d.m.v. automatische incasso.
*** betaling maandelijks € 2,00 d.m.v. automatische incasso.
Niet vergeten mee te nemen een recente pasfoto.
Voor automatische incasso ook een geldig legitimatiebewijs en bankpas.
Let op u neemt het abonnement ook bij automatische incasso voor minimaal 12 maanden af !
Per persoon 1 volledige formulier invullen, dus 2 kinderen en 1 volwassen dan totaal
3 formulieren en dus 3 foto’s

AANVRAAGFORMULIER JAARABONNEMENT
GEGEVENS ABONNEMENTHOUDER
ACHTERNAAM …………………………………………………… VOORNAAM ……………………………........………………..
GEBOORTEDATUM ................................................................................................................................
ADRES ………………………………………………………………… HUISNUMMER ……………………......................……….
POSTCODE ………………………………… PLAATSNAAM .......................………………………………………………………
TELEFOON ………………………………………………………… E-MAILADRES …………………………………………………...

BETALINGSWIJZE EN MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
Kruis uw keuze aan:
0 Ik betaal het verschuldigde bedrag in één keer contant of pin
0 Ik betaal het verschuldigde bedrag in 12 maandelijkse termijnen via automatische incasso
Alleen bij automatische incasso bankrekeningnummer van bankpas en bankgegevens invullen.
Legitimatie bewijs moet kloppen met gegevens bankpas.
Gegevens bank- of girorekeninghouder
Bank………………………………………………........ Bankrekening nummer…………………………………………………..
Naam rekeninghouder .........................................................................................................................
Gelegitimeerd met…………………………....................................... Nummer………………………………………….

Handtekening aanvrager ........................................................ Datum ...........................………………….

In te vullen door medewerker Speelreservaat
Gecontroleerd door; (naam medewerker) ....................................................................……………………
Datum ………………………………………………………..
Contant of per pin betaalt ja / nee
Let op:
* Vergeet niet een recente pasfoto mee te nemen.
* Voor automatische incasso ook een geldig legitimatiebewijs en bankpas meenemen!
Lever het volledig ingevuld formulier in bij;
Cowboy & Indianen Speelreservaat, Monierweg 2, 7741 KT, Coevorden

