
STAP 1: GEEF AAN WELK ABONNEMENT JE ALS CADEAU 
HEBT ONTVANGEN

3 JAAR EN OUDER KIND < 3 JAAR

 SAFARIPARK BEEKSE BERGEN €          60,00 p.p. Aantal: €          0,00 p.p. Aantal:

 COMBINATIE: SAFARIPARK & SPEELLAND €          67,50 p.p. Aantal: €          0,00 p.p. Aantal:

STAP 5: LEVER DIT FORMULIER SAMEN MET DE CADEAUCHEQUE(S) IN BIJ 
DE GASTENSERVICE, SAMEN MET EEN PASFOTO VAN IEDERE PERSOON.
Safaripark Beekse Bergen, Beekse Bergen 31, 
5081 NJ  Hilvarenbeek, Nederland, NL11ZZZ180489090000

ONDERSTAANDE IN TE VULLEN DOOR MEDEWERKER

Verwerkt door  

Ingevoerd  Ja       Nee 

Beeksebergen.nl

STAP 4: VUL DE GEGEVENS VAN DE OVERIGE ABONNEMENTHOUDERS IN
Voorletter(s) Achternaam M/V Geboortedatum
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Vul hieronder de gegevens in van kinderen jonger dan 3 jaar

1

2

INSCHRIJFFORMULIER BEEKSE BERGEN PAS

* We sturen je ongeveer 1 x per maand nieuws, aanbiedingen en uitnodigingen exclusief voor abonnementhouders. Je kunt je altijd uitschrijven voor deze mailing.

STAP 3: VUL DE GEGEVENS VAN DE HOOFDABONNEMENTHOUDER IN
Voorletter(s) Achternaam

Geboortedatum Telefoonnr. M/V

Straat Huisnr.

Postcode Plaats Land

E-mailadres*

Heb je al een abonnement? 
Vul hier het nummer in.

Een jaar safari cadeau

STAP 2: VUL DE UNIEKE CHEQUENUMMERS VAN DE CADEAU CHEQUES IN
Cheque nr
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Abonnement
Voor personen vanaf 3 jaar.

Abonnement Combi 
Je kunt je abonnement combineren met Speelland 
Beekse Bergen. Je kunt dan van beide parken 
gebruikmaken.

Terrein Beekse Bergen
Om het terrein van Beekse Bergen te verlaten met 
de auto heb je uitrijtegoed op de pas nodig. Als je 
een Beekse Bergen Pas hebt, kun je deze 
aanschaffen bij de kassa of gastenservice binnen de 
openingstijden van het Safaripark. Uitrijtegoeden 
kun je op een geldige Beekse Bergen Pas van 
iemand boven de 18 jaar laten zetten en deze 
kosten €3,00 per keer. 

Geldigheid en duur abonnementen
Ieder lid krijgt een eigen pas met daarop een foto. 
Het abonnement is strikt persoonlijk, niet 
overdraagbaar en moet op verzoek worden 
getoond. Bij misbruik wordt de pas ingenomen en/of 
geblokkeerd. Alle abonnementen lopen van de 
aanschafdatum tot het eind van de maand één jaar 
later. Indien het abonnement als cadeau verkregen 
is, wordt het abonnement automatisch na een jaar 
beëindigd.

Kinderen die 3 jaar worden
Kinderen die 3 jaar worden in de looptijd van het 
abonnement van de ouders  worden bijgeschreven 
in het abonnementensysteem en betalen voor de  
resterende maanden dat ze gebruikmaken van het 
abonnement tot aan de  oorspronkelijke 
vervaldatum van het abonnement van de ouders. 
De bijbetaling vindt contant/per pin plaats bij de 
gastenservice van het Safaripark.  

Wijzigingen?
Wijzigingen in persoonsgegevens kun je doorgeven 
bij de gastenservice van het Safaripark. Het 
abonnement zelf kan niet gewijzigd worden.

Vul je e-mailadres in!
Wij informeren onze abonnementhouders alleen per 
e-mail. Speciale aanbiedingen ontvang je via de 
digitale nieuwsbrief. Vergeet dus niet je e-mailadres 
in te vullen en je voor de nieuwsbrief op te geven!

Pas kwijt?
Bij verlies van een Beekse Bergen Pas vragen wij 
€5,00 voor een duplicaatpas. De oude pas is 
daarna niet meer bruikbaar. In geval van diefstal 
kun je op vertoon van een proces verbaal kosteloos 
een nieuwe pas aanvragen. 

EXTRA VOORDELEN VOOR JOU ALS 
ABONNEMENTHOUDER

NVD dierentuinen
Met je Beekse Bergen Pas krijgt je korting op de 
toegangsprijs van de andere dierentuinen die zijn 
aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van 
Dierentuinen. Kijk voor meer informatie op
nvddierentuinen.nl.

Libéma attractieparken
Je krijgt korting op alle andere dagattractieparken 
van Libéma. 25% op vertoon van je geldige Beekse 
Bergen Pas en eenmalig 50% met de kortingsbon uit 
het bonnenboekje. Kijk voor meer informatie over de 
parken op libema.nl.

Kortingsbonnenboekje
Iedere abonnementhouder ontvangt éénmalig per 
kalenderjaar een boekje met verschillende 
kortingsbonnen voor veel andere dagjes uit. Meer 
informatie over het bonnenboekje is te verkrijgen bij 
de gastenservice.

Ontdek alle voordelen op
beeksebergen.nl/abonnement/voordelen.

JA, IK HEB EEN ABONNEMENT GEHAD! EN NU?

Vul het inschrijfformulier volledig in. Neem van 
iedere persoon een recente (pas)foto mee (op de 
achterzijde voorzien van naam, geboortedatum, 
postcode en huisnummer). Het inschrijfformulier kun 
je op de achterkant van deze voorwaarden vinden, 
downloaden op beeksebergen.nl/cadeau of 
verkrijgen bij de gastenservice van het Safaripark. 
Neem het formulier mee naar het park en lever het 
ingevulde inschrijfformulier in bij de gastenservice. 
Je kunt direct het park in. 

Verlenging abonnement
Indien je het abonnement aan het einde van het 
jaar wil verlengen dan kun je deze weer actief 
maken bij de gastenservice van het Safaripark. De 
betaalgegevens moeten dan ook doorgegeven 
worden. Bij verlenging kun je je huidige pasjes 
blijven gebruiken. Indien er een persoon bijkomt, of 
als de foto op de huidige pas erg gedateerd is, 
neem dan van hem/haar een recente pasfoto (op 
de achterzijde voorzien van naam, geboortedatum, 
postcode en huisnummer) mee bij je eerstvolgende 
bezoek en laat een nieuwe pas maken.

VOORWAARDEN CADEAU ABONNEMENT
SAFARIPARK & COMBI


