Inschrijfformulier Wakepark
2021 - 2022

Inschrijfformulier wildcard, wintercard, jaarkaart, maandkaart of 12-rittenkaart 2021 - 2022
Ondergetekende wenst een wildcard, wintercard, jaarkaart, maandkaart of 12-rittenkaart (1 of 2 uur) voor de skibaan van Wet ’n
Wild te kopen. Met het tekenen van dit formulier gaat u akkoord met het waterskireglement (in te zien bij de balie) en de volgende
voorwaarden:
Algemeen:
Ondergetekende gaat akkoord met het skireglement van Wet ’n Wild. Het reglement kan bij de kassa van de waterskibaan
ingekeken worden.
2. Betalen in termijnen is niet mogelijk.
3. De wildcard, jaarkaart, wintercard en maandkaart zijn persoonsgebonden, blijven eigendom van Wet ’n Wild en kunnen bij misbruik
worden ingetrokken zonder restitutie van de aankoopprijs.
4. Bij tussentijdse inlevering van de wildcard, jaarkaart, wintercard, maandkaart of 12-rittenkaart bestaat geen recht op restitutie van
(een deel van) de aankoopprijs.
5. Openingstijden zijn onder voorbehoud. Wijzigingen worden zo veel mogelijk via de website doorgegeven. Indien er bij het begin
van het laatste uur geen gasten meer zijn zal de baan sluiten. Wanneer het emailadres op dit formulier leesbaar is ingevuld wordt
deze meegenomen in de wekelijkse mailing van Wet ’n Wild aangaande drukte .
6. Reserveren is ten alle tijden vereist. Wet ’n Wild hanteert een maximaal aantal van 5 abonnees per uur.
7. Abonnees kunnen maximaal voor 1,5 uur per dag reserveren. Bij het reserveren van een starttijd wordt de reservering dus voor
een duur van 1,5 uur in ons systeem gezet.
8. Wet ’n Wild heeft het recht om de skibaan vijftien keer per jaar exclusief te verhuren. Dit is exclusief thema-avonden (bijvoorbeeld
Ladies Night) en wedstrijden. Abonnees worden hierover zoveel mogelijk van tevoren per mail over geïnformeerd.
9. Neem de wildcard, jaaraart, wintercard, maandkaart of 12-rittenkaart altijd mee. Zonder kaart geen toegang tot de baan.
10. Zonder polsbandje wordt er geen toegang tot de baan verleend. Haal dus bij aankomst eerst een polsbandje bij het skihok.
1.

Wildcard
11. De wildcard geeft recht op het gebruik van de skibaan van Wet ’n Wild van april 2021 tot en met september 2021 tijdens de
reguliere openingstijden.
12. Nadat een volledig ingevuld inschrijfformulier, een pasfoto en het volledige aankoopbedrag per pin of contant zijn ontvangen kan
de Wildcard na een week worden opgehaald. Tot die tijd dient de bon van betaling als entreebewijs. Het inschrijfformulier wordt
enkel geaccepteerd wanneer de pasfoto bijgevoegd is.
Jaarkaart
13. Een jaarkaart is vanaf de aankoopdatum tot en met de verloopdatum van één jaar geldig en geeft je de mogelijkheid om het gehele
jaar de baan op te gaan. Wanneer je de kaart bijvoorbeeld op 1 december 2020 aanschaft is de verloopdatum 1 december 2021.
Wintercard
14. De wintercard is nieuw en elk jaar geldig vanaf 1 november t/m 31 maart. Met deze kaart mag je iedere zondag in het
winterseizoen mits gereserveerd waterskiën/wakeboarden! In de maanden buiten het seizoen zullen we bij voldoende
aanmeldingen de kabelbaan openen op zondagen van 10.30-12.00 uur. Bij 5 aanmeldingen zal de kabelbaan geopend worden.
15. Bij slecht/te koud weer of vanwege onderhoud aan de skibaan kan de baan gesloten worden. Hier staat geen compensatie
tegenover.
Maandkaart
16. De maandkaart geeft recht op het gebruik van de skibaan van Wet ’n Wild gedurende de periode die op de kaart is genoteerd.
Hierbij gelden de reguliere openingstijden.
17. Nadat een volledig ingevuld inschrijfformulier en het volledige aankoopbedrag per pin of contant zijn voldaan kan de maandkaart
direct in gebruik genomen worden.
18. Per maand gelden er andere tarieven. Het is niet verplicht de maandkaart op de 1e van de maand in te laten gaan, het is namelijk
ook mogelijk de kaart halverwege de maand aan te schaffen. Het tarief dat in dit geval telt is het tarief van de maand die gedurende de geldigheid van jouw maandkaart - de meeste dagen telt.
12-rittenkaart
19. De 12-rittenkaart geeft gedurende het volledige seizoen tijdens de reguliere openingstijden recht op het gebruik van de skibaan
van Wet ’n Wild voor 1,5 uur.
20. Nadat een volledig ingevuld inschrijfformulier en het volledige aankoopbedrag per pin of contant zijn voldaan kan de 12-rittenkaart
direct in gebruik genomen worden.
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Wildcardnr:

Lidmaatschapsnr:

Persoonsgegevens | Graag volledig invullen en aanvinken
Naam

Man

Vrouw

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Abonnementskeuze | Graag de gewenste keuze(s) aanvinken

Kinderen t/m
15 jaar

Jaarkaart**
€850

Wintercard*
€300

Wildcard
€575

*Maandkaart
*Maandkaart
apr/mei/jun/sep
jul/aug
€230
€280

12-ritten van
1,5 uur
€200

Volwassenen
vanaf 16 jaar

Jaarkaart**
€950

Wintercard*
€300

Wildcard
€675

*Maandkaart
*Maandkaart
apr/mei/jun/sep
jul/aug
€300
€350

12-ritten van
1,5 uur
250

*Voor een maandkaart/rittenkaart inclusief wetsuit en wakeboard berekenen wij een toeslag van €50,- bij aanschaf van de kaart. Mocht u
liever een sliderboard huren, vragen wij per keer €3,50 extra.
** Een jaarkaart is van de aankoop datum tot en met volgend jaar verloopdatum geldig. Exclusief materiaal zie kopje hier boven.
*** Alleen lid worden van de vereniging kost €75,-, en bij afname van een wildcard/jaarkaart € 25,-. Kijk voor de voordelen op de website
onder het kopje WCA.

Geldig van …………………. tot ………………….
Handtekening
voor akkoord

Datum van
ondertekening

Betaalwijze | Dit gedeelte wordt ingevuld door de Wet ’n Wild medewerker
Betaalwijze

Bedrag

Pinbetaling

€

Contant

€

Overboeking

€

Datum betaald

Naam medewerker

