
Voorwaarde Persoonsgebonden jaar abonnement.   

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 jaar later. Ieder lid krijgt een eigen pasje met daarop een 

foto. Het abonnement is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en moet op verzoek worden getoond. Bij misbruik 

wordt het abonnement ingenomen en geblokkeerd. LET OP:  RECENTE FOTO IS VERPLICHT! Deze foto kunt u niet 

mailen. Wij printen deze niet uit. U dient deze zelf mee te nemen. Pasjes welke opengemaakt zijn of zelf gewijzigd 

zijn of zonder foto etc. worden geweigerd. 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.  

Werkwijze jaarkaartplek reserveren: 
1. Elke keer als je ons wil komen bezoeken met je jaarkaart  ''reserveer" je een regulier kaartje hieronder. Dan vul je 
op het einde uw eigen unieke "jaarkaart tegoedbon-code" in. U betaald dus niet voor de jaarkaarthouder.   
2. Op de dag van aankomst van je geboekte datum neem je je jaarkaart mee en laat je hem zien aan ons zien i.v.m. 
de pasfoto controle. Zonder pasfoto controle heeft geen één jaarkaarthouder toegang.  
Heeft u een oude jaarkaart van voor 01-07-2021 en nog geen code om te reserveren? Stuur ons een mailtje met de 
foto van u jaarkaart en uw vraag. 
I.v.m. de corona periode verlengen wij kaarten met de maanden dat we dicht waren. 

Nog geen jaarkaart? Hier kunt u een Jaarkaart kopen ! 

Betaling abonnementen 

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

combinatie met andere acties. U kunt het abonnement betalen op de site. 

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 !  

 

Heb je een jaarabonnement? Kom jij als jaarkaarthouder je 

kinderfeestje vieren? Dan ben jij als Abonnement-houder GRATIS!   

Niet geldig in combinatie met lopende acties of kortingen. 

https://www.desteenuil.nl/redirect_url/8/contact
https://www.desteenuil.nl/redirect_url/93/jaarkaart

