Gebruiksaanwijzing en voorwaarden IJzeren Man Strandbad abonnement
Versie 1, maart 2017

Reguliere verkoop
Prijzen abonnement
De reguliere abonnementsprijzen gelden gedurende de periode van 24 april tot en met 30 september 2017.
4 jaar en ouder

€ 50,00

Gezinsabonnement (t/m 4 personen)
extra 5e persoon gezinsabonnement
extra 6e persoon gezinsabonnement

€ 120,00
€ 30,00
€ 30,00

Aanvragen abonnement
De reguliere verkoop is van 24 april tot en met 30 september 2017.
1) Het abonnement kan direct ter plaatse aangevraagd, ingevuld en betaald worden tijdens de
openingstijden van de IJzeren Man. Vergeet uw pasfoto niet!
2) Het aanvraagformulier kunt u downloaden op www.ijzerenman.nl en thuis al invullen. Vervolgens komt
u met pasfoto(‘s) en ingevuld formulier naar de IJzeren Man om de betaling te voldoen en uw
inschrijving af te ronden.
Bij inlevering van het volledig ingevulde aanvraagformulier en voldoen van de betaling gaat het abonnement
direct in. Mocht u op dag van aankoop al gebruik willen maken van het recreatiepark dan hoeft u geen extra
dagkaart te kopen.
Betaalwijze
Het totaalbedrag moet direct contant of per pin worden voldaan bij de IJzeren Man.
Ophalen abonnement
IJzeren Man streeft ernaar om binnen 3 werkdagen uw abonnement gereed te hebben.
Openingstijden
Voor openingstijden zie www.ijzerenman.nl.
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Voorverkoop 10% korting
Prijzen abonnement voorverkoop
Alleen abonnementen in de voorverkoop hebben recht op 10% korting. De voorverkoop is van 1 april tot en
met 23 april 2017.

4 jaar en ouder

Van:
€ 50,00

Voor:
€ 45,00

Gezinsabonnement (t/m 4 personen)
extra 5e persoon gezinsabonnement
extra 6e persoon gezinsabonnement

€ 120,00
€ 30,00
€ 30,00

€ 108,00
€ 27,00
€ 27,00

Aanvragen abonnement voorverkoop
De voorverkoop is van 1 april tot en met 23 april 2017. U heeft 4 opties om uw aanvraag in te dienen:
1) Het abonnement kan ter plaatse aangevraagd, ingevuld en betaald worden tijdens de openingstijden
van de IJzeren Man. Vergeet uw pasfoto niet!
2) Het aanvraagformulier kunt u downloaden op www.ijzerenman.nl en thuis al invullen. Vervolgens komt
u met pasfoto(‘s) en ingevulde formulier naar de IJzeren Man om de betaling te voldoen en uw
inschrijving af te ronden.
3) Het aanvraagformulier kunt u downloaden op www.ijzerenman.nl en thuis invullen. Vervolgens stuurt
u het ingevulde formulier met pasfoto(‘s) naar de IJzeren Man, Afd. abonnementen, Boslaan 49, 5263
NX Vught. Om de betaling te voldoen en uw inschrijving af te ronden, dient u het totaalbedrag over te
maken naar rekeningnummer NL53 RABO 01182.724.62 ten name van IJzeren Man BV o.v.v. uw vooren achternaam.
4) Op www.ijzerenman.nl treft u een digitaal invulformulier. Na het volledig invullen van al uw gegevens,
wordt uw aanvraag direct digitaal verstuurd. Vervolgens stuurt u uw pasfoto(‘s) per post of e-mail naar
de IJzeren Man, Afd. abonnementen, Boslaan 49, 5263 NX, Vught, of info@ijzerenman.nl. Om de
betaling te voldoen en uw inschrijving af te ronden, dient u het totaalbedrag over te maken naar
rekeningnummer NL53 RABO 01182.724.62 ten name van IJzeren Man BV o.v.v. uw voor- en
achternaam.
Betaalwijze voorverkoop
Het totaalbedrag kan direct contant of per pin worden voldaan bij de IJzeren Man. In de voorverkoop kan het
totaalbedrag ook overgemaakt worden op rekeningnummer NL53 RABO 01182.724.62 ten name van IJzeren
Man BV o.v.v. uw voor- en achternaam.
Ophalen abonnement voorverkoop
De abonnementen van de voorverkoop liggen vanaf 24 april klaar bij de kassa van de IJzeren Man, mits de
betaling tijdig én in goede orde is ontvangen. Voor openingstijden zie www.ijzerenman.nl.
Openingstijden voorverkoop
In april kunt u uw abonnement aanvragen en of uw betaling voldoen op maandag tussen 10.00 en 17.00 uur en
dinsdag t/m zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Tevens hangt er een brievenbus bij de hoofdingang van het
Strandbad, waarin u pasfoto’s en aanvraagformulieren kunt deponeren.
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VOORWAARDEN ABONNEMENT maart 2017
1. Abonnement algemeen
1.1 Gebruik abonnement. Breng het abonnement bij elk parkbezoek mee. Bij de hoofdentree dient u uw
abonnement persoonlijk te overhandigen aan de controleur. Deze controleert of de pas geldig is. Bovendien
wordt er aan de hand van de foto op het abonnement gecontroleerd of u daadwerkelijk de abonnementhouder
bent. Ondanks het feit dat de gegevens van u als abonnementhouder geregistreerd staan, wordt de toegang
geweigerd als je het abonnement niet kan tonen. Als het abonnement is vergeten, dan dient de reguliere
entreeprijs betaald te worden. Teruggave van het entreegeld achteraf is niet mogelijk.
1.2 Pasfoto. Bij aanvraag van het abonnement dient een duidelijke foto (formaat 35 x 45 mm) te worden
toegevoegd met op de achterkant van de foto: voornaam, achternaam en geboortedatum. U dient een recente,
goed gelijkende en duidelijke foto (zonder hoed, pet en/of zonnebril) aan te bieden. De foto krijgt u niet terug.
1.3 Leeftijd. De leeftijd op de dag van aanschaf van het abonnement is leidend voor de abonnementsvorm.
Kinderen tot en met 3 jaar mogen het park gratis bezoeken.
1.4 Gezinsabonnement. Voor een gezinsabonnement dient het aanvraagformulier voor gezinsabonnementen
in gevuld te worden. Een gezinsabonnement is geldig voor maximaal 4 personen, waarvan minimaal 1 persoon
21 jaar en of ouder is. Vervolgens kunnen thuiswonende kinderen tot en met 17 jaar op het abonnement
worden aangemeld. Elk extra 5e of 6e persoon die u bij een gezinsabonnement aanmeldt, moet een
thuiswonend kind zijn tot en met 17 jaar. Iedere persoon krijgt een persoonsgebonden abonnement. Er staan
maximaal twee volwassenen op een gezinsabonnement.
1.5 Geldigheid en duur abonnement. Een abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. U sluit het
abonnement af voor een seizoen, 22 april tot en met 30 september 2017. Het abonnement is één seizoen
geldig. Het abonnement is enkel geldig tijdens de reguliere openingstijden van het recreatiepark. De reguliere
openingstijden van het recreatiepark zijn te vinden op www.ijzerenman.nl. Voor seizoen 2017 geldt dat de
IJzeren Man maximaal vijf dagen mag aanmerken als dag voor grootschalige bedrijfsevenementen. Op deze
dagen is uw abonnement niet geldig. Deze dagen worden minimaal 14 dagen voorafgaand aan de betreffende
dagen door de IJzeren Man gepubliceerd. Houd de website hiervoor in de gaten.
1.6 Verlies abonnement. Bij de kassa van de IJzeren Man kunt u (met geldig legitimatiebewijs) een
duplicaatabonnement aanvragen in geval van verlies, diefstal of beschadiging. De administratiekosten voor een
duplicaatabonnement bedragen € 7,00 per abonnement.
1.7 Oneigenlijk gebruik van het abonnement. Bij oneigenlijk gebruik van het abonnement en/of wangedrag in
het park, wordt het abonnement door de IJzeren Man in beslag genomen. Bij inbeslagname wordt geen
restitutie van het abonnementsgeld verleend.
1.8 Parkreglement. Bij het betreden van het park zijn de huisregels van toepassing. Het parkreglement hangt
ter inzage bij de hoofdentree en is te lezen op www.ijzerenman.nl.
2. Privacystatement
De door u verstrekte gegevens zullen door de IJzeren Man conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens
worden behandeld.
3. Meer weten?
Voor meer informatie over de IJzeren Man abonnementen kunt u bellen met 073-6572093, e-mailen naar
info@ijzerenman.nl of de website bezoeken via www.ijzerenman.nl.
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