
 

Actievoorwaarden spaaractie Thermae 2000 

- U bestelt de spaarkaart bij Ticketsplus BV. Uw gegevens zullen echter niet 
door hen gebruikt worden. Wegener Media blijft te allen tijde eigenaar van 
uw gegevens. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

- Per e-mailadres kunt u 1 spaarkaart aanvragen. 

- De spaarkaart dient u voor 19 maart 2011 aan te vragen. Na die datum is 
het niet meer mogelijk om mee te doen met de actie. 

- Er zijn een gelimiteerd aantal spaarkaarten verkrijgbaar voor deze actie, 
op=op. 

- Na het aanvragen van de spaarkaart kunt u via een link de spaarkaart 
uitprinten. Iedere spaarkaart kan slechts 1x uitgeprint worden. Iedere vorm 
van reproductie is onmogelijk doordat de spaarkaarten een barcode 
bevatten die uniek is. 

- Alleen originele spaarkaarten worden in behandeling genomen. 
Gekopieerde spaarkaarten zijn niet geldig en worden niet aanvaard. 

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

- U kunt uw volle spaarkaart tot 1 april 2011 opsturen in een voldoende 
gefrankeerde envelop naar bijgaand adres: Ticketsplus BV, ovv 
Spaaractie Thermae 2000, Baronielaan 87, 4818 PC te Breda.  

- Ticketsplus is niet verantwoordelijk voor het niet aankomen van uw 
spaarkaart. Wij adviseren u om een kopie van uw spaarkaart te maken 
alvorens u deze opstuurt. 

- Na ontvangst van uw spaarkaart bij Ticketsplus ontvangt u een unieke 
code op het door u opgegeven e-mailadres voor de verzilvering van uw 
dagentree. 

- Voor het verzilveren van uw dagentree kiest u een datum tussen 1 april  
en 30 november 2011. Deze datum komt op uw e-ticket te staan en kan 

daarna niet meer worden gewijzigd.  

- Het e-ticket wordt alleen op de datum ingenomen die op het e-ticket 
vermeld staat.  

- Het e-ticket kan niet worden ingewisseld op een hotelovernachting.  

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

 


