
Voorwaarde 10 rittenkaart   

Binnen en Buiten Speeltuin Doe-Boerderij De Steenuil  

Voor personen van 1 jaar t/m 12 jaar 

Geldigheid abonnementen: 

Geldig vanaf de verkoopdatum tot en met dezelfde dag een half jaar later.. Het abonnement is niet 

persoonlijk, overdraagbaar. Niet geldig bij andere acties of groeps-arrangementen zoals 

kinderfeestjes en schoolreisjes etc. 

NIET GELDIG VOOR VERBLIJF OP DE BOERDERIJ CAMPING! ENKEL VOOR DE SPEELBOERDERIJ.  

Als de locatie “Vol” is of gesloten is, heeft u als jaarkaarthouder geen toegang. Ook heeft u 

bij een gesloten of volle locatie niet meer rechten dan andere bezoekers.  

Betaling abonnementen 

U kunt een abonnement tussentijd niet stopzetten en abonnementen zijn niet inwisselbaar voor geld 

of geldig in combinatie met andere acties.  Wij verlengen het abonnement niet automatisch. U dient 

dan een nieuwe te kopen. 

Vul uw e-mailadres in! 

Om u in de toekomst goed en duurzaam op de hoogte te houden, informeren wij onze 

abonnementhouders vanaf heden alleen per email. Vergeet dus niet uw e-mailadres in te vullen! 

Wijzigingen?! Wijzigingen zoals adres kunt u enkel doorgeven via mail :info@desteenuil.nl 

Abonnementspassen kwijt?                                                                                                                                         

Voor € 5,00 kunt u een nieuw pasje aanvragen. We maken hier  ook een notitie van. 

Het betreden van Doe-Boerderij De Steenuil  is op eigen risico, De Steenuil kan niet aansprakelijk 

gesteld worden voor schade of ongevallen.  Met dit abonnement aanvaardt u de toepasselijkheid 

van ons reglement  en diverse huisregels zoals vermeld op het terrein de entree en de website 

vermeld zijn. Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u op de hoogte te zijn van 

onze huisregels en regelement. Bij misbruik of niet na leven van onze regels kunnen  wij de 

toegang ontzeggen en het abonnement ontbinden zonder teruggaaf van entree gelden. Wij werken 

met het vol=vol principe om de kwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen op ons bedrijf, bij vol 

kunnen wij ook abonnementenhouders geen extra toegang verlenen.  

Voor al onze kaarten  gelden onze kaart Voorwaarde zoals getekend. De kaart blijft eigendom van De 

Steenuil. Geldteruggave is niet mogelijk. De vervaldatum kan onder geen voorwaarde worden 

verlengt. Deze kaarten zijn NIET geldig bij andere arrangementen of aanbiedingen zoals 

kinderfeesten en schoolreisjes. DEZE KAARTEN ZIJN NIET GELDIG BIJ VERBLIJF OP DE CAMPING DE 

STEENUIL. ENKEL GELDIG VOOR DE SPEELBOERDERIJ !  

 


