RESERVATIEFORMULIER GROEPEN 2022

Document terug te sturen, gedateerd en ondertekend
via mail: reservations.blw@cda-parks.com
per post: Bellewaerde - Reservations Department
Meenseweg 497, 8902 Ieper

bellewaerde.be

aquapark.bellewaerde.be

Gelieve deze bon in DRUKLETTERS in te vullen en de gepaste vakjes aan te kruisen.
Naam van de groep:
Adres:

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

Fax:

Land:
E-mail:

Contactpersoon:

Functie:

Reeds klant:



Ja



Nee

BTW-Plichtig:



Ja



Nee

BTW-nr.:

 Ik voorzie de uitstap op

(dag) /

(maand) / 2022(1)

Totaal aantal personen:
 BUS

 AUTO

 OPENBAAR VERVOER

 FIETS

 ANDERE

( )
Reservering verplicht, minstens 21 dagen op voorhand, ook bij reservering van maaltijden. Toegang is gratis voor kinderen kleiner dan 1m 1 .

JONGERENGROEP/JEUGDBEWEGING/SPEELPLEIN

PARK TOEGANG

AQUAPARK TOEGANG

Jongeren tot 16j. (minimum 20 jongeren)

€ 23,00 x

pers.= €

€ 12,50 x

pers.= €

Gratis begeleider (1 per 15 betalende jongeren)

€ 0,00

pers.= € 0,00

€ 0,00 x

pers.= € 0,00

Extra begeleider

€ 26,00 x

pers.= €

€ 15,00 x

pers.= €

Combi-bezoek met Bellewaerde Aquapark*

€ 10,50 x

pers.= €

Volwassenen en kinderen vanaf 1m (min. 20 personen) € 27,00 (2) x

pers.= €

€ 15,00 x

pers.= €

Gratis begeleider (1 per 20 betalende personen)

€ 0,00

pers.= € 0,00

€ 0,00 x

pers.= € 0,00

Combi-bezoek met Bellewaerde Aquapark*

€ 10,50 x

pers.= €

Mindervaliden (min. 10 personen)

€ 19,00 (2) x

pers.= €

€ 11,50 x

pers.= €

Gratis begeleider (1 per 6 betalende personen)

€ 0,00

pers.= € 0,00

€ 0,00 x

pers.= € 0,00

Extra begeleider

€ 26,00 x

pers.= €

€ 15,00 x

pers.= €

Combi-bezoek met Bellewaerde Aquapark*

€ 10,50 x

pers.= €

( 2)

x

GEMENGDE GROEPEN
x

MINDERVALIDEN
x

*Het Bellewaerde Aquapark supplement moet vooraf worden gekocht in combinatie met een gedateerd ticket. Kortingen en/of promotionele aanbiedingen zijn niet
van toepassing op het Bellewaerde Aquapark supplement.

SUBTOTAAL

= €

= €

-10 % KORTING (3)

= €

= €

TOTAAL = €

TOTAAL = €

MENU'S en/of KIX-KAARTEN

Contacteer ons op het nummer +32 (0) 10 42 17 17 (4)

(1) Openingstijden

en tarieven onder voorbehoud van wijzigingen die geen aanleiding geven tot terugbetaling of schadeloosstelling. Voor kinderen kleiner dan 1m is de
toegang tot Bellewaerde gratis en beperkt tot bepaalde attracties (Bellewaerde Aquapark: kleiner dan 85cm).
(2) Toegang tot Bellewaerde Aquapark is niet standaard inbegrepen in uw ticket tot Bellewaerde.
(3) Vroegboekkorting niet van toepassing voor Gemengde Groepen of Mindervaliden.
(4) Voor alle uitstappen met maaltijden en/of KIXkaarten is een betaling van 100% vereist ter bevestiging van uw reservering.

Voor meer informatie kan je contact opnemen per mail: reservations.be@cda-parks.com
 Ik

ontvang mijn tickets (schrappen wat niet past: geprinte tickets / digitale tickets) graag op voorhand zonder bijkomende kosten.
Ik betaal de vermelde som (ten laatste 21 dagen voor mijn uitstap) met een overschrijving.
 
Ik ga akkoord dat Belpark NV mijn gegevens verwerkt. Deze verwerking is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen
Belpark NV en de klant wanneer er toegangskaarten of diensten worden besteld.
Ik wil op de hoogte gehouden worden van promotionele aanbiedingen van
Bellewaerde Park
Bellewaerde Aquapark
Alle informatie inzake ons privacybeleid kan u nalezen op de website www.bellewaerde.be. U heeft het recht om uw toestemming
op elk moment in te trekken. Hiervoor kan u een mail sturen naar privacy@bellewaerde.be.
Plaats en datum

Gelezen en goedgekeurd, handtekening

Stempel

