
INSCHRIJFFORMULIER JAARKAARTEN 2017

STAP 1: KIES UW JAARKAART BETALING PER JAAR BETALING PER MAAND
(minimaal 2 + 10 maanden = 12 maanden)

SAFARI € 55,00 p.p. 
per jaar

Aantal: € 5,00 p.p. 
per maand

Aantal:

COMBI € 62,50 p.p. 
per jaar

Aantal: € 5,50 p.p. 
per maand

Aantal:

SPEELLAND € 30,00 p.p. 
per jaar

Aantal:
n.v.t.

STAP 2: PERSOONSGEGEVENS INVULLEN

Voorletter Tussenvoegsel Achternaam M/V Geboortedatum

1

2

3

4

5

6

Vermeld hieronder uw kinderen < 3 jaar

1

2

Jaarkaartnummer Hebt u al een jaarkaart? Vul hier uw jaarkaartnummer in.

STAP 3: ADRESGEGEVENS INVULLEN

Straat Nr.

Postcode Plaats

Telefoonnummer 06-nummer

STAP 5: REKENINGGEGEVENS INVULLEN DOORLOPENDE SEPA INCASSO MACHTIGING ALGEMEEN

Door ondertekening van dit document geeft u toestemming aan Safaripark Beekse Bergen  
om doorlopend een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het bedrag voor verlenging 
van de jaarkaart van uw rekening af te schrijven.

Safaripark Beekse Bergen
Beekse Bergen 31
5081 NJ  Hilvarenbeek
Nederland
NL11ZZZ180489090000

Jaarkaartnummer

Naam rekeninghouder Woonplaats

Adres Land

IBANnummer

BICcode

Plaats en datum  
van ondertekening

HILVARENBEEK

………. - ………. - 2017

Handtekening rekeninghouder:

Jaarkaarten lopen tot wederopzegging, (prijs)wijzigingen voorbehouden. Bij de keuze voor een jaarkaart met betaling per jaar betaalt u bij aanschaf het gehele bedrag ineens vooruit. 
De incassering voor de verlenging van de jaarkaarten met betaling per jaar vindt vervolgens 1x per jaar plaats per totaalbedrag (eveneens vooruit). 6 weken voor incassering  
ontvangt u hierover per e-mail bericht. Bij de keuze van een jaarkaart met betaling per maand betaalt u de eerste twee maanden vooruit (de maand van aanschaf plus de daarop  
volgende maand). De overige maanden (minimaal 10) worden maandelijks geïncasseerd (eveneens vooruit). Kiest u ervoor bovenstaande machtiging niet in te vullen, dan betaalt u  
15% extra per jaarkaart én de keuze voor een jaarkaart met betaling per maand is dan niet mogelijk.

STAP 4: OVERIGE GEGEVENS INVULLEN

E-mailadres (i.v.m. berichtgeving over eventuele verlenging)

Wilt u de digitale nieuwsbrief, met speciale aanbiedingen voor jaarkaarthouders, ontvangen?      Nee, liever niet.

STAP 6: LEVER HET FORMULIER IN BIJ DE GASTENSERVICE.

ONDERSTAANDE IN TE VULLEN DOOR MEDEWERKER

Verwerkt door  

Ingevoerd      Ja      Nee Zo ja, jaarkaartnummer  


