Attractie- en Vakantiepark Slagharen B.V
Zwarte Dijk 37
NL-7776 PB Slagharen

ALGEMENE VOORWAARDEN
Als u een bezoek brengt aan Attractie- en
Vakantiepark Slagharen B.V. (AVS), betekent dit dat u
akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
AVS gaat ervan uit dat u naast deze voorwaarden
tickets de verstrekte informatie op de website heeft
gelezen. De bepalingen voor het park gelden voor
alle terreinen behorende tot het Attractie- &
Vakantiepark Slagharen. In gevallen waarin deze
parkregels niet voorzien, geldt het oordeel van het
parkmanagement.
Dit zijn de ticket voorwaarden van Attractie- en
Vakantiepark Slagharen B.V. hierna te noemen:
‘Slagharen’. Deze voorwaarden zijn van
toepassing op alle aankopen van e-tickets of
abonnementen via www.slagharen.com, bij de
kassa, receptie of via reserveringen.
3.1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de
navolgende begrippen verstaan:
•
Slagharen; Attractie – en Vakantiepark
Slagharen B.V.:
•
Attractie- & Vakantiepark Slagharen
Zwarte dijk 37
7776 PB Slagharen
Telefoon:
0523-683000
E-mail:
info@slagharen.com
•
De koper: de koper hetzij een
consument, hetzij een professionele
koper.
Onder een consument wordt verstaan
een persoon die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf.
De professionele koper wordt
gedefinieerd als iedere persoon welke
niet onder de definitie consument valt.
3.2 Abonnementen
•
Na ontvangst van betaling ontvangt de
koper een bevestiging waarmee hij zijn
abonnement kan ophalen bij de receptie
van Slagharen.
•
De koper dient volledige en correcte
gegevens op te geven. Het verstrekken
van onjuiste of onvolledige gegevens
kan leiden tot het blokkeren van het
abonnement.
•
Slagharen behoudt zich het recht voor
zonder opgaaf van reden een
abonnementsaanvraag te weigeren, te
annuleren dan wel tussentijds te
beëindigen. De koper wordt hiervan op
de hoogte gesteld.
•
Een abonnement wordt aangegaan voor
de duur van een seize. Het abonnement
verliest automatisch zijn geldigheid aan
het einde van het seizoen.
•
Een abonnement is strikt persoonlijk. Het
is niet toegestaan om abonnementen
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door te verkopen of uit te lenen aan
derden.
De abonnementhouder dient het
abonnement bij de entree van het park
aan de kassa te tonen. Slagharen heeft
het recht om naar een identificatie te
vragen bij de entree van het park.
De abonnementspas mag niet gevouwen
of beschadigd worden. Indien de pas
ernstig beschadigd is, kan de toegang
tot het park geweigerd worden.
Het abonnement is tevens de uitrijkaart
voor het parkeerterrein.
Bij het verliezen van de pas of bij een
ernstig beschadigde pas kan de
abonnementhouder bij de receptie van
Slagharen een nieuwe pas aanvragen.
Hier wordt €5,00 aan
administratiekosten voor berekend.
Deze pas verliest zijn geldigheid op
dezelfde dag als de oude pas. De oude
pas wordt automatisch
geblokkeerd bij het activeren van de
nieuwe pas.
Slagharen behoudt zich het recht voor
om openingsdagen
en/of tijden gedurende het seizoen te
wijzigen. Hiervoor geldt
geen restitutieregeling.
In verband met de veiligheid van de
gasten behoudt Slagharen zich het recht
voor om haar deuren te sluiten bij grote
bezoekersaantallen, dit geldt ook voor
abonnementhouders. Dit zal
gecommuniceerd worden op de website
www.slagharen.com. Slagharen
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
de eventueel gemaakte (reis)kosten.

3.3 Online aankoop van een abonnement
•
Wanneer een abonnement langs
elektronische weg wordt afgesloten,
heeft de koper (indien deze wordt
aangemerkt als een consument), het
recht om zonder opgave van redenen
de overeenkomst met betrekking tot het
abonnement binnen 14 dagen te
ontbinden. Voor de verklaring van
ontbinding kan de koper gedurende
deze periode contact opnemen met
Slagharen, of gebruik maken van het
standaard “EU modelformulier
ontbinding”, die u hier kunt downloaden.
Indien tijdens de bedenktermijn gebruik
is gemaakt van het abonnement door
middel van het verschaffen van toegang
tot het park, dan is dit een uitdrukkelijk
verzoek van de koper om te starten met
de nakoming van de overeenkomst. In
dat geval zal de koper bij herroeping
een vergoeding voor de reeds
geleverde dienst verschuldigd blijven.
•
De betaling van een abonnement dat via
elektronische weg wordt afgesloten, is
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uitsluitend mogelijk via Visa, Mastercard,
Ideal of Paypal.
Slagharen aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid indien als gevolg van
technische storingen van welke aard
dan ook de betaling niet, niet juist of niet
tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan
worden.

3.4 Online tickets
•
Slagharen verstrekt e-tickets voorzien
van een unieke barcode. De e-tickets
worden digitaal verzonden naar het
opgegeven e-mailadres.
•
Slagharen is niet aansprakelijk indien
het door de koper ingevoerde emailadres niet correct is, of als de emailaccount van koper niet correct
werkt.
•
De koper dient de e-tickets zelf af te
drukken en mee te nemen naar
Slagharen.
•
Bij de entree van het park wordt het eticket gecontroleerd. Elk e-ticket is
slechts eenmaal te gebruiken. Na de
controle bij de entree verliest het eticket zijn waarde.
•
De barcodes op de e-tickets mogen niet
gevouwen of beschadigd worden. Bij
beschadiging kan de toegang tot
Slagharen geweigerd worden.
•
Slagharen behoudt zich het recht voor
zonder opgaaf van reden een aankoop
van een e-ticket te weigeren dan wel te
annuleren. De koper wordt hiervan per
e-mail op de hoogte gesteld.
•
De betaling van een e-ticket dat via
elektronische weg wordt aangekocht, is
uitsluitend mogelijk via Visa, Mastercard,
Ideal of Paypal.
•
Slagharen aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid indien als gevolg van
technische storingen van welke aard
dan ook de betaling niet, niet juist of niet
tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan
worden.
•
Het is niet toegestaan om zonder
schriftelijke toestemming van Slagharen
de e-tickets voor commerciële
doeleinden te gebruiken.
•
E-tickets kunnen niet worden gebruikt in
combinatie met ander promoties en/of
kortingsacties.
•
Indien de geldigheidsdatum van de etickets is verlopen, is het niet mogelijk
deze om te ruilen en bestaat er geen
recht op restitutie.
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