Algemene voorwaarden aanschaf membercard(s) 2022
1. Geldigheidsduur en looptijd van de membercard
De drie type membercards worden afgesloten voor een bepaalde periode.
Winter membercard: 27-09-21 tot 01-05-22. Zomer membercard: 01-05-22 tot 01-11-22.
Jaar membercard: 01-05-22 tot 01-05-23. Na afloop wordt de membercard niet automatisch
verlengd. De member ontvangt tijdig bericht over de optie tot verlengen. De membercard is
enkel geldig in de vestiging van Fun Valley Maastricht en NIET in één van de Ballorig vestigingen.
2. Betaalwijze en tarieven
De betaling dient online via iDEAL te worden voldaan. Aan de kassa kan dat zowel via pin als
contant. Fun Valley Maastricht behoudt zich het recht tarieven of processen tussentijds of
jaarlijks te wijzigen.
3. Verlies, beschadiging, diefstal of vergeten
De member is verplicht verlies, diefstal of beschadiging van de membercard te melden aan Fun
Valley Maastricht teneinde misbruik te voorkomen. De member ontvangt een nieuwe
membercard en de oude zal worden geblokkeerd. Wanneer de membercard wordt vergeten zal
persoonscontrole plaatsvinden middels een geldige ID.
4. Beëindiging membership
Het membership kan niet tussentijds worden opgezegd noch zal er restitutie plaatsvinden.
5. Gegevensbescherming
Voor alle members gelden de huisregels, algemene voorwaarden en privacyverklaring van Fun
Valley Exploitatie B.V. Membercards zijn persoonlijk en NIET overdraagbaar. Het uploaden van
een pasfoto is verplicht bij het afsluiten van een membercard. Dit heeft enkel het doel om te
kunnen controleren op misbruik. De membercard dient bij elk bezoek te worden meegebracht.
Ten alle tijden zal gevraagd worden om een geldige ID. Misbruik heeft onmiddellijke beëindiging
tot gevolg.
6. Bepalingen
Gegevens worden uitsluitend voor eigen gebruik vastgelegd en zullen nimmer aan derden
worden verstrekt. Informatie met betrekking tot huidige processen en dergelijke, wordt ten alle
tijden via onze website gecommuniceerd en is leidend.
7. Beeldmateriaal
Er kunnen foto’s en video’s worden gemaakt voor marketing- en promotionele doeleinden.
Bij instemming van de algemene voorwaarden wordt hier toestemming voor gegeven.
Fun Valley Maastricht kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
8. Alcohol en drugs
Gebruik van alcohol/drugs op ons park is niet toegestaan. Indien geconstateerd wordt dat deze
middelen worden gebruikt, heeft Fun Valley Maastricht het recht om toegang te
weigeren/ontzeggen zonder recht op restitutie.

