Gebruiksaanwijzing en voorwaarden IJzeren Man Strandbad abonnement
Versie 2020

Verkoop abonnementen
Prijzen abonnement
Onderstaande abonnementsprijzen gelden gedurende de periode van 18 april tot en met 25 oktober 2020.
4 jaar en ouder (p.p.)
Gezinsabonnement (t/m 4 personen)
Gezinsabonnement (t/m 5 personen)
Gezinsabonnement (t/m 6 personen)

€ 69,50
€ 210,00
€ 262,50
€ 315,00

Aanvragen abonnement
De verkoop is van 1 mei tot en met 30 september 2020. U heeft 2 opties om uw aanvraag in te dienen:
1) Ter plaatse | Het abonnement kan direct ter plaatse aangevraagd en betaald worden tijdens de
reguliere openingstijden van het IJzeren Man Strandbad (vanaf 24 mei 2020). Pasfoto’s maken kan ter
plaatse met de webcam of thuis éénmalig digitaal via uw account.
2) Digitaal aanvragen | Het online aanvraagformulier kunt u vinden op
www.ijzerenman.nl/strandbad/abonnementen en online invullen. Na ontvangst van uw
accountgegevens kunt u digitaal de pasfoto(’s) aanleveren. Betaling van het abonnement vindt plaats
aan de kassa van de IJzeren Man Strandbad tijdens reguliere openingstijden.
Het abonnement aangevraagd en betaald aan de kassa? Dan 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.
IJM-bandje
Als abonnementhouder krijgt u een IJM-bandje. Op dit IJM-bandje staat uw abonnement en kunt u dus het
IJzeren Man Strandbad mee betreden. Het bandje is geldig zodra u uw abonnement heeft betaald en er een
foto is geüpload. Tevens is uw IJM-bandje te gebruiken om saldo op te zetten en te betalen bij de IJzeren Man.
Persoonlijk account
Als abonnementhouder krijgt u een persoonlijk online account. Gegevens om in te loggen op dit account krijgt
u van de IJzeren Man. In dit account kunt u uw gegevens checken en eenmalig een (digitale) pasfoto
toevoegen. Ook kunt u met uw persoonlijke account vanuit thuis inloggen en saldo op uw IJM-bandje zetten.
Uw pinpas kan dan thuis blijven!
Aanleveren pasfoto
Het koppelen van uw pasfoto aan uw abonnement kan eenmalig online in uw persoonlijke account. Gegevens
voor uw account ontvangt u van de IJzeren Man. Komt u er online niet uit? Kom dan (vanaf 18 april) naar de
kassa, dan maken we ter plaatse een foto voor uw abonnement. Dit kan ook bij uw eerste bezoek in orde
worden gemaakt.
Betaalwijze
Het totaalbedrag dient direct contant of per pin worden voldaan aan de kassa van het IJzeren Man Strandbad.
Ophalen abonnement op IJM-bandje
Het ophalen van het IJM-bandje met daarop uw abonnement gebeurt aan de kassa van het IJzeren Man
Strandbad. We streven ernaar dit direct bij uw eerste bezoek met u in orde te maken.
Openingstijden
Voor openingstijden zie www.ijzerenman.nl/strandbad/openingstijden.
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Voorwaarden abonnement 2020
1. Abonnement algemeen

1.1 Gebruik abonnement. Breng het IJM-bandje met jouw abonnement bij elk parkbezoek mee. Bij de
hoofdentree dient u uw IJM-bandje te scannen bij de controleur. Deze controleert of het abonnement geldig is.
Bovendien wordt er aan de hand van de foto behorende bij 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 u het abonnement niet kunt tonen. Als het IJM-bandje 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 te worden toegevoegd aan uw
persoonlijke account. Het online indienen van de pasfoto kan slechts eenmalig. U dient een recente, goed
gelijkende en duidelijke foto (zonder hoed, pet en/of zonnebril) aan te bieden. Een abonnement zonder
duidelijke pasfoto is niet geldig.
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 onder begeleiding van een volwassene. Voor deze
volwassene geldt de reguliere entreeprijs.
1.4 Gezinsabonnement. Voor een gezinsabonnement dient het aanvraagformulier voor gezinsabonnementen
ingevuld te worden. Een gezinsabonnement is geldig voor maximaal 4, 5 of 6 personen, waarvan 1 of 2
volwassenen (21 jaar of ouder) en thuiswonende kinderen tot en met 17 jaar. Iedere persoon krijgt een
persoonsgebonden abonnement.
1.5 Geldigheid en duur abonnement. Een abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. U sluit het
abonnement af voor één seizoen, van 18 april tot en met 25 oktober 2020. 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/strandbad/openingstijden. Voor
seizoen 2020 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 Oneigenlijk gebruik van het abonnement. Bij oneigenlijk gebruik van het abonnement en/of wangedrag op
het park, wordt het abonnement door de IJzeren Man in beslag genomen/uitgeschakeld. Bij
inbeslagname/uitschakeling wordt geen restitutie van het abonnementsgeld verleend.

2. IJM-bandje

2.1 Gebruik IJM-bandje
Bij de aanschaf van een abonnement zit een IJM-bandje inbegrepen. Het IJM-bandje is gekoppeld aan een
persoonlijk account en kan gebruikt worden als betaalmiddel en entreebewijs. Saldo ophogen kan online via
het persoonlijke account of ter plaatse aan de kassa van het IJzeren Man Strandbad. Saldo op het IJM-bandje,
kan niet worden teruggevorderd.
2.1 Geldigheid IJM-bandje
Het IJM-bandje blijft geldig en kan worden hergebruikt. Het geld dat op het IJM-bandje staat kan het gehele
zomerseizoen (tot 25 oktober 2020) worden besteed en kan meegenomen worden naar een volgend seizoen.
IJzeren Man Vught behoudt zich het recht voor het gebruik van de IJM-bandjes op te schorten, indien er
overgestapt wordt op een andere betaalmethode. De abonnementhouder dient hierover dan tijdig te worden
geïnformeerd.
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2.2 Verlies IJM-bandje. Bij de kassa van de IJzeren Man kunt u (met geldig legitimatiebewijs) een nieuw IJMbandje aanvragen in geval van verlies, diefstal of beschadiging. Meldt verlies of diefstal zo snel mogelijk, zodat
uw account geblokkeerd kan worden. Om het account en abonnement over te dragen naar een nieuw IJMbandje dient de abonnementhouder zelf de IJzeren Man te voorzien van accountgegevens (ID-nummer,
gebruikersnaam en wachtwoord). Administratiekosten voor het blokkeren van het oude en instellen van een
nieuw IJM-bandje bedragen € 4,95.

3. 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.

4. Privacy

De door u verstrekte gegevens zullen door de IJzeren Man conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens
worden behandeld. Bekijk de Privacystatement van IJzeren Man Vught op www.ijzerenman.nl.

5. Nieuwsbrief

Bij het afnemen van een abonnement gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief & acties gericht
op het Strandbad. U kunt zich altijd uitschrijven, indien dit is gewenst.

6. Meer weten?

Voor meer informatie over de IJzeren Man abonnementen kunt u bellen met 073-6572093, e-mailen naar
strandbad@ijzerenman.nl of de website bezoeken via www.ijzerenman.nl.
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