
Actievoorwaarden spaaractie Archeon 

1. De kranten van HDC Media B.V. (alphen.cc, Gooi & Eemlander, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant,  

Leidsch Dagblad en Noordhollands Dagblad)  werken voor deze actie samen met Ticketsplus BV. 

2. U vraagt  de spaarkaart bij Ticketsplus BV aan. HDC Media B.V. blijft te allen tijde eigenaar van uw 

gegevens. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houden ons in alle gevallen aan de 

eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

3. Per e-mailadres kunt u maximaal 2 spaarkaarten aanvragen. Bij de aanvraag krijgt u de keuze voor 

een of twee spaarkaarten. Vervolgens ontvangt u een bevestigingsmail met een link via welke u de 

spaarkaart(en) kunt uitprinten. Bij aanvraag van 2 spaarkaarten zal deze link dus 2 unieke spaarkaarten 

bevatten. Let op: Iedere spaarkaart kan slechts 1x uitgeprint en gebruikt worden. Iedere vorm 

van reproductie is onmogelijk doordat de spaarkaarten een barcode bevatten die uniek is. 

4. De spaarkaart(en) dient u voor 27 juni 2012 aan te vragen. Na die datum is het niet meer mogelijk 

om mee te doen met de actie. In de periode van 29 mei t/m 27 juni staan de spaarzegels in uw krant. 

Per spaarkaart moet u 4 zegels sparen. 

5. Alleen originele spaarkaarten worden in behandeling genomen. Gekopieerde spaarkaarten zijn niet 

geldig en worden niet aanvaard. 

6. Op de spaarkaart dient u originele zegels uit de krant te plakken. Gekopieerde zegels worden niet 

geaccepteerd. 

7. U kunt uw volle spaarkaart tot 15 juli 2012 in een voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar 

volgend adres: 

Ticketsplus BV 

o.v.v. Spaaractie Archeon 

Baronielaan 87 

4818 PC Breda 

8. Ticketsplus BV en/of HDC Media B.V. is niet verantwoordelijk voor het niet aankomen van uw 

spaarkaart. Wij adviseren u om een kopie te maken van uw spaarkaart alvorens u deze opstuurt. 

9. Na ontvangst van uw spaarkaart bij Ticketsplus ontvangt u binnen 10 dagen een unieke code op het 

door u opgegeven e-mailadres voor de verzilvering van uw gratis entreeticket voor Archeon. Als de volle 

spaarkaart uiterlijk 21 juni in bezit van Ticketsplus BV is dan ontvangt u de e-mail met unieke code voor 

30 juni. Met de unieke code kunt in een speciale webshop uw gratis entreeticket verkrijgen. Deze 

ontvangt u vervolgens per e-mail in de vorm van een e-ticket en dient u uit te printen en mee te nemen 

naar Archeon. 

10. Elke volle en correct ingeleverde spaarkaart geeft recht op 1 gratis entreeticket. Dit gratis ticket is 

zowel geldig voor een volwassene als voor een kind. Kinderen tot 5 jaar hebben sowieso gratis toegang 

voor Archeon. De normale waarde van een dagentree Archeon in de geldigheidsperiode is € 19,25 voor 

een volwassene en € 17,25 voor een kind tot 5 jaar. 

11. U kunt de gratis entreetickets ook weggeven aan familie of vrienden. De tickets staan niet 

geregistreerd op naam. 

  



12. In de bevestigingse-mail met uw gratis ticket treft u ook een link naar een shop waar u extra tickets 

kunt aanschaffen. Hiervoor gelden speciale actietarieven waarbij u € 3,- korting krijgt op de normale 

prijs. 

 Extra tickets Normale prijs Korting Actieprijs 

65+ € 18,25 € 3,00 € 15,25 

Volwassen (10+) € 19,25 € 3,00 € 16,25 

Kinder (> 5) € 17,25 € 3,00 € 14,25 

 

13. De e-tickets zijn niet op datum en kunnen op alle dagen in de geldigheidsperiode worden gebruikt. 

Mits Archeon geopend is uiteraard. De geldigheidsperiode is van 30 juni t/m 16 september 2012. 

Met uitzondering van 1 t/m 12 augustus! 

14. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen en de spaarkaart is niet 

inwisselbaar in contanten. 

15. Op de actie en de actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 

die hieruit voortvloeien zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

16. Aan de actievoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. In alle gevallen waarin deze 

voorwaarden niet voorzien, beslist HDC Media BV. 

17. Voor vragen over de spaaractie, het downloaden van uw spaarkaart, het verzilveren van uw 

spaarkaart en uw e-ticket, kunt u terecht bij TicketsPlus B.V. via support@ticketsplus.nl. 

18. Eventuele klachten over de actie kunnen worden gemaild aan HDC Media BV via  

oplage@hdcmedia.nl. HDC Media BV zal binnen 30 dagen schriftelijk reageren op een ingediende klacht. 

mailto:support@ticketsplus.nl

