SnowWorld Voordeelkaarthouders 2019-2020
Extra voordeel - Maandkaart
• Toegang tot alle Nederlandse vestigingen van SnowWorld
• Bring a friend actie: € 5,- korting op een 1, 2, 4 uur en dag skipas. Geldig in Amsterdam, Landgraaf,
Rucphen, Terneuzen en Zoetermeer
• € 5,- korting op een fondue. Geldig in Amsterdam, Landgraaf en Zoetermeer
• € 5,- korting op een tafelbarbecue. Geldig in Amsterdam, Landgraaf en Zoetermeer
• Ontbijt gratis voor de eerste overnachting van de reservering bij Hotel SnowWorld Landgraaf

Extra voordeel – 3-maandenkaart
• Toegang tot alle Nederlandse vestigingen van SnowWorld
• Bring a friend actie: € 5,- korting op een 1, 2, 4 uur en dag skipas. Geldig in Amsterdam, Landgraaf,
Rucphen, Terneuzen en Zoetermeer
• € 5,- korting op een fondue. Geldig in Amsterdam, Landgraaf en Zoetermeer
• € 5,- korting op een tafelbarbecue. Geldig in Amsterdam, Landgraaf en Zoetermeer
• Ontbijt gratis voor de eerste overnachting van de reservering bij Hotel SnowWorld Landgraaf

Extra voordeel – 12-maandenkaart
• Toegang tot alle vestigingen van SnowWorld
• Bring a friend actie: € 5,- korting op een 1, 2, 4 uur en dag skipas. Geldig in Amsterdam, Landgraaf,
Rucphen, Terneuzen en Zoetermeer
• € 5,- korting op een fondue. Geldig in Amsterdam, Landgraaf en Zoetermeer
• € 5,- korting op een tafelbarbecue. Geldig in Amsterdam, Landgraaf en Zoetermeer
• Ontbijt gratis voor de eerste overnachting van de reservering bij Hotel SnowWorld Landgraaf
• € 5,- korting op een toegangsticket bij Adventure Valley Landgraaf
• € 25,- korting p.p. op 5 indoor skydive sessies p.p. bij Indoor Skydive Roosendaal
• € 10,- korting p.p. op 2 driftsessies p.p. bij IceKart Rucphen
• 10% korting bij Duijvestein Winterstore, m.u.v. afgeprijsde artikelen
• 25% korting op een dagticket bij GaiaZOO in Kerkrade

Extra voordeel – Zomervakantiekaart (juli & augustus)
• Toegang tot alle Nederlandse vestigingen van SnowWorld
• Bring a friend actie: € 5,- korting op een 1, 2, 4 uur en dag skipas. Geldig in Amsterdam, Landgraaf,
Rucphen, Terneuzen en Zoetermeer
• € 5,- korting op een tafelbarbecue. Geldig in Amsterdam, Landgraaf en Zoetermeer
• Ontbijt gratis voor de eerste overnachting van de reservering bij Hotel SnowWorld Landgraaf

Actievoorwaarden: Bring a friend actie: € 5,- korting op een reguliere skipas
• Geldig voor SnowWorld Voordeelkaarthouders; maandkaart, 3-maandenkaart, 12-maandenkaart
en zomervakantiekaart
• Geldig op een 1, 2, 4 uur en dag skipas
• Exclusief materiaal
• Geldig voor zowel kids als volwassenen
• De korting is geldig voor een tijdslot t/m 30 september 2020
• Je dient van tevoren via de webshop een tijdslot te reserveren:
Koop tickets > Ik heb een kortingsbon > Heb jij een andere kortingsbon? Klik dan hier.
• De korting wordt alleen gegeven over de kassaprijzen
• De korting is niet geldig op de online prijzen
• Geldig op vertoon van een geldige SnowWorld voordeelkaart
• De korting is persoonsgebonden
• Maximaal 4 personen per voordeelkaarthouder
• Exclusief borg, borg is verplicht
• Niet geldig i.c.m. andere arrangementen, acties en/of kortingen
• Op reeds gekochte tickets wordt geen restitutie verleend
• Niet inwisselbaar voor een ticket voor een andere periode, contanten of anderszins inwisselbaar
• Algemene voorwaarden zijn van toepassing

Actievoorwaarden: € 5,- korting op een fondue
• Geldig voor SnowWorld Voordeelkaarthouders; maandkaart, 3-maandenkaart en 12-maandenkaart
• Geldig bij SnowWorld Amsterdam, Landgraaf en Zoetermeer
• In Amsterdam een kaasfondue. In Landgraaf en Zoetermeer keuze uit een kaas-, vlees- of
visfondue.
• Geldig van oktober t/m maart
• Niet geldig op speciale dagen, feestdagen, 24 december en 31 december
• Geldig voor zowel kids als volwassenen
• Vooraf reserveren is verplicht o.v.v. ‘SnowWorld voordeelkaarthouder’
• De korting is alleen aan de kassa verkrijgbaar
• Geldig op vertoon van een geldige SnowWorld voordeelkaart
• De korting is persoonsgebonden
• Niet geldig i.c.m. andere arrangementen, acties en/of kortingen
• Op reeds gekochte tickets wordt geen restitutie verleend
• Niet inwisselbaar voor een ticket voor een andere periode, contanten of anderszins inwisselbaar
• Algemene voorwaarden zijn van toepassing

Actievoorwaarden: € 5,- korting op een tafelbarbecue
• Geldig voor SnowWorld Voordeelkaarthouders; maandkaart, 3-maandenkaart, 12-maandenkaart
en zomervakantiekaart
• Geldig bij SnowWorld Amsterdam, Landgraaf en Zoetermeer
• In Amsterdam een vleesbarbecue. In Landgraaf en Zoetermeer keuze uit een vlees-of visbarbecue.
• Geldig van april t/m september
• Niet geldig op speciale dagen, feestdagen
• Geldig voor zowel kids als volwassenen
• Vooraf reserveren is verplicht o.v.v. ‘SnowWorld voordeelkaarthouder’
• De korting is alleen aan de kassa verkrijgbaar
• Geldig op vertoon van een geldige SnowWorld voordeelkaart
• De korting is persoonsgebonden
• Niet geldig i.c.m. andere arrangementen, acties en/of kortingen
• Op reeds gekochte tickets wordt geen restitutie verleend
• Niet inwisselbaar voor een ticket voor een andere periode, contanten of anderszins inwisselbaar
• Algemene voorwaarden zijn van toepassing

Actievoorwaarden: € 5,- korting op entree bij Adventure Valley Landgraaf
• Geldig voor SnowWorld Voordeelkaarthouders; 12-maandenkaart
• Geldig bij Adventure Valley Landgraaf
• Geldig op entree klimpark (vanaf 120 cm)
• Exclusief Alpine Coaster
• De openingstijden zijn seizoensgebonden
• De korting is geldig voor een starttijd t/m 31 oktober 2020
• Geldig voor zowel kids als volwassenen
• Geldig voor maximaal één persoon (de voordeelkaarthouder)
• Geldig op vertoon van een geldige SnowWorld voordeelkaart
• De korting is persoonsgebonden
• Het reserveren van een starttijd via www.snowworld.com/starttijd of telefonisch via +31 (0)45 54
70 700 is verplicht o.v.v. ‘SnowWorld voordeelkaarthouder’
• Het reserveren van een starttijd is op basis van beschikbaarheid
• De korting is alleen aan de kassa verkrijgbaar
• Niet geldig i.c.m. andere arrangementen, acties en/of kortingen
• Op reeds gekochte tickets wordt geen restitutie verleend
• Niet inwisselbaar voor een ticket voor een andere periode, contanten of anderszins inwisselbaar
• Algemene voorwaarden zijn van toepassing

Actievoorwaarden: Ontbijt gratis bij Hotel SnowWorld Landgraaf
• Geldig voor SnowWorld Voordeelkaarthouders; maandkaart, 3-maandenkaart, 12-maandenkaart
en zomervakantiekaart
• Gratis ontbijt voor de eerste overnachting van de reservering op naam van de SnowWorld
voordeelkaarthouder
• Geldig op vertoon van een geldige SnowWorld voordeelkaart
• De korting is persoonsgebonden; betreft enkel het ontbijt voor de Voordeelkaarthouder
• Geldig voor maximaal één persoon (de voordeelkaarthouder)
• Alleen geldig in combinatie met een overnachting geboekt bij SnowWorld direct
• Niet geldig op een boeking/reservering via een externe aanbieder
• Alleen geldig i.c.m. met het dan geldende dagtarief voor de kamer
• Vooraf reserveren is verplicht via hotelreserveringen@snowworld.com of
www.snowworld.com/hotel o.v.v. ‘SnowWorld Voordeelkaarthouder’
• Het reserveren van Hotel SnowWorld Landgraaf is op basis van beschikbaarheid
• Niet geldig i.c.m. andere arrangementen, contractafspraken, acties en/of kortingen
• Niet inwisselbaar voor contanten of anderszins inwisselbaar
• Algemene voorwaarden zijn van toepassing

Actievoorwaarden: Indoor Skydive Roosendaal
• Geldig voor SnowWorld Voordeelkaarthouders; 12-maandenkaart
• € 25,- korting p.p. op 5 indoor skydive sessies p.p. van € 99,50 voor € 74,50
• Geldig bij Indoor Skydive Roosendaal tijdens daltijden
• De korting is geldig t/m 30 september 2020
• Geldig voor zowel kids als volwassenen
• De korting is persoonsgebonden
• Geldig voor maximaal één persoon (de voordeelkaarthouder)
• Vooraf reserveren is verplicht
• Reserveer je bezoek via www.indoorskydive.com o.v.v. actiecode “SWABO2020”
• Geldig op vertoon van een geldige SnowWorld voordeelkaart
• Niet geldig i.c.m. andere arrangementen, acties en/of kortingen
• Op reeds gekochte tickets wordt geen restitutie verleend
• Niet inwisselbaar voor een ticket voor een andere periode, contanten of anderszins inwisselbaar
• Algemene voorwaarden zijn van toepassing

Actievoorwaarden: IceKart Rucphen
• Geldig voor SnowWorld Voordeelkaarthouders; 12-maandenkaart
• € 10,- korting p.p. op 2 driftsessies p.p. tijdens daltijden van € 29,50 voor € 19,50
• € 10,- korting p.p. op 2 driftsessies p.p. tijdens piektijden van € 37,- voor € 27,• Geldig bij IceKart Rucphen tijdens daltijden en piektijden
• De korting is geldig t/m 30 september 2020
• De korting is persoonsgebonden
• Geldig voor maximaal één persoon (de voordeelkaarthouder)
• Geldig op vertoon van een geldige SnowWorld voordeelkaart
• Vooraf reserveren is verplicht via www.icekart.nl of door te bellen naar +31 (0)85 902 06 06
• Geldig o.v.v. actiecode “19043IKR”
• De korting is alleen aan de kassa verkrijgbaar
• Niet geldig i.c.m. andere arrangementen, acties en/of kortingen
• Op reeds gekochte tickets wordt geen restitutie verleend
• Niet inwisselbaar voor een ticket voor een andere periode, contanten of anderszins inwisselbaar
• Algemene voorwaarden zijn van toepassing

Actievoorwaarden: GaiaZOO
• Geldig voor SnowWorld Voordeelkaarthouders; 12-maandenkaart
• 25% korting op een dagticket
• Geldig bij GaiaZOO Kerkrade
• De korting is geldig t/m 31 december 2020
• De korting is persoonsgebonden
• Geldig voor maximaal één persoon (de voordeelkaarthouder)
• De korting is alleen aan de kassa van GaiaZOO verkrijgbaar
• Geldig op vertoon van een geldige SnowWorld 12-maandenkaart
• Niet geldig i.c.m. andere arrangementen, acties en/of kortingen
• Op reeds gekochte tickets wordt geen restitutie verleend
• Niet inwisselbaar voor een ticket voor een andere periode, contanten of anderszins inwisselbaar

