Algemene voorwaarden Scholen/Groepen
Groeps/schooltarief
- Indien u gebruik wilt maken van onze speciale school/groepstarieven of
arrangementen dient u het minimum aantal van 10 personen in acht te
nemen. Mocht het minimumaantal op de dag van uw bezoek niet bereikt
worden dan zijn wij genoodzaakt de reguliere toegangsprijzen in rekening
te brengen.
- Kinderen t/m 3 jaar hebben gratis entree
- Schoolgroepen hebben per 15 betalende leerlingen één begeleider gratis
entree. Bij het verrekenen van het aantal gratis begeleiders, gaan wij uit
van het daadwerkelijke aantal leerlingen dat op de dag van bezoek
aanwezig is.
- In Nederland zijn de scholenprijzen geldig voor het primair en voortgezet
(speciaal) onderwijs. (Onder het voortgezet onderwijs vallen VMBO, HAVO,
VWO, exclusief volwassen onderwijs)
- In Duitsland zijn de scholen prijzen geldig voor Grundschulen en
Sekundaerschule.
- Reserveren van een schoolreis is verplicht.
- Buschauffeurs ontvangen op vertoon van hun rijbewijs gratis entree tot het
park, indien zij fungeren als chauffeur. Voor privé bezoeken wordt geen
vrije toegang verleend!
- Schoolgroepen in Aqua Mexicana – per 5 leerlingen minimaal 1 begeleider
Reserveren
-

-

Groepsreserveringen/schoolreis reserveringen dienen minimaal vijf dagen
voor uw bezoek bij onze reserveringsafdeling
(groepsservice@slagharen.com) schriftelijk aangemeld te worden. Of u
hebt minimaal vijf dagen van te voren een bevestiging gekregen van uw
reservering die u via het formulier op de website heeft gedaan.
Mocht dit niet het geval zijn dan kan uw reservering niet gegarandeerd
worden. Groepen zonder aanmelding zijn wij genoodzaakt de reguliere
toegangsprijzen in rekening te brengen.

Wijzigen
-

Indien u alleen entree heeft gereserveerd kunt u het aantal personen nog
wijzigen bij de receptie op de dag van uw bezoek met een maximale
afwijking van 10%. Indien de afwijking niet binnen de 10% valt, kunnen
wij deze niet kosteloos wijzigen.

-

Bij betaling van een groep of schoolreis betaalt u 50% 10 dagen voor
aankomst. De overige 50% betaald u bij de Receptie op de dag van
aankomst.
De betaling van entreekaarten dient in één keer te worden voldaan. Het is
niet mogelijk om het bedrag in termijnen te betalen. De
betaalmogelijkheden zijn contant bij de receptie, per pin of creditcard
(Mastercard)

Betalen

-

Parkeren voor groepen
-

Bussen kunnen gratis geparkeerd worden op onze busparkeerplaats direct
naast de personenauto parkeerplaats. Voor personenauto’s betaalt u €
7,50 per voertuig.

Annuleringsvoorwaarden
-

Voor annuleren gelden onderstaande voorwaarden.

Aantal dagen
Entreetickets &
arrangementen

>30
Annuleren
kosteloos

29-15
Annuleren
kosteloos

10-5
De 50%
aanbetaling
krijgt u niet
retour.

0-5
De 50%
aanbetaling
krijgt u niet
retour.

Annulering
Tot 10
werkdagen
voor
aankomst. Na
10 werkdagen
krijgt u de
50%
aanbetaling
niet retour.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud en kunnen zonder aankondiging door Attractie& Vakantiepark Slagharen BV gewijzigd worden.

