
Meld u aan als partner

Vul dit formulier zo compleet mogelijk in, velden met een * zijn verplichte 
velden. U kunt het formulier met daarbij een afbeelding (zie pagina 5 voor 

specificaties beeldmateriaal) mailen naar info@parkpas.nl.

Uw bedrijfsgegevens:

Bedrijfsnaam* (hierna te noemen: de ‘Partner’)

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Website*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Contactpersoon*

Uw vermelding:

Korte omschrijving van uw actie in het Nederlands (maximaal 50 tekens)*

Korte omschrijving van uw actie in het Engels (maximaal 50 tekens) of vul 

hier in dat u de Nederlandse korte en uitgebreide omschrijving wilt laten 

vertalen naar het Engels voor €90,- excl. BTW.



Uitgebreide omschrijving van uw actie in het Nederlands (maximaal 500 

tekens)*

Korte omschrijving van uw actie in het Duits (maximaal 50 tekens) of vul 

hier in dat u de Nederlandse korte en uitgebreide omschrijving wilt laten 

vertalen naar het Duits voor €90,- excl. BTW.

Uitgebreide omschrijving van uw actie in het Engels (maximaal 500 tekens) 

of vul hier in dat u de Nederlandse korte en uitgebreide omschrijving wilt 

laten vertalen naar het Engels voor €90,- excl. BTW.

Uitgebreide omschrijving van uw actie in het Duits (maximaal 500 tekens) 

of vul hier in dat u de Nederlandse korte en uitgebreide omschrijving wilt 

laten vertalen naar het Duits voor €90,- excl. BTW.



Uw facturatiegegevens:

KvK nummer*

BTW nummer*

E-mailadres voor factuur*

Ik ga akkoord met de voorwaarden.

Ik ga akkoord met het privacybeleid.

Geen categorie

Geen categorie

Musea en theater

Musea en theater

Op het park

Op het park

Dagje weg

Dagje weg

Eten en drinken

Eten en drinken

Sporten

Sporten

Relaxen

Relaxen

Winkelen

Winkelen

Fiets en wandeltochten

Fiets en wandeltochten

Evt. 2de categorie keuze

Evt. 3de categorie keuze

Geen categorie Musea en theater

Op het park Dagje weg

Eten en drinken

Sporten

Relaxen

Winkelen

Fiets en wandeltochten

1ste categorie keuze*



Specificatie vermelding:

Vermelding in Nederlands, Engels en Duitse taal verplicht.

Tekst – korte omschrijving: maximaal 50 tekens

Tekst – lange omschrijving: maximaal 500 tekens

Beeldmateriaal: afbeelding in jpg formaat van voldoende resolutie (minimaal 1180 x 435 

pixels, 300 DPI, RGB)

Wijzigingen: maximaal 3x per jaar – aan te leveren via www.parkpas.nl/partners 

Hogere frequentie op aanvraag tegen betaling van een door Green 

Reeuwijkse Hout B.V. vast te stellen door de Partner te betalen vergoe-

ding.

Green Reeuwijkse Hout B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, behoudens voorzover 

schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Green Reeuwijkse Hout B.V. Indien en voorzover 

Green Reeuwijkse Hout B.V. toch op (op enigerlei wijze) aansprakelijk mocht zijn, is de totale aanspra-

kelijkheid van Green Reeuwijkse Hout B.V. beperkt tot het door haar verzekeraar betaalde bedrag. Indien 

de verzekeraar, om welke reden dan ook niet betaalt, is de totale aansprakelijkheid van Green Reeuwijkse 

Hout B.V. beperkt tot € 1.000,--. Aansprakelijkheid van Green Reeuwijkse Hout B.V. voor indirecte schade 

(waaronder in elk geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen) is uitgesloten.

Enige aansprakelijkheid van Green Reeuwijkse Hout B.V. kan slechts ontstaan indien (I) de Partner  Green 

Reeuwijkse Hout B.V. onverwijld en deugdelijk gemotiveerd schriftelijk op de hoogte brengt van de scha-

de(oorzaak), (II ) de Partner waar mogelijk een redelijke termijn gunt ter zuivering van enige tekortko-

ming en (III) Green Reeuwijkse Hout B.V. na het verstrijken van deze termijn in haar verplichtingen toere-

kenbaar tekort blijft schieten.



www.parkpas.nl

Bijlage 1 pakketten Parkpas Commerciële partners

Type Bijdrage* Positie Diensten Productiekosten intern* Vertalingen kosten deelnemer*

Gouden partner pakket € 750,- per jaar Homepage Exclusieve vermelding op de homepagina met afbeelding en korte tekst € 100,- per vermelding € 90,- per taal Duits/Engels

9x partner Categorie pagina Inclusief vervolgpagina naar volledige vermelding Wijziging gratis max 2x per jaar

Positie na zilveren 2-wekelijks tekstadvertentie in de Parkwijzer voor de gasten

partner Prominente positie in de folderkast in de ontvangsthal

Weekfolder Vermelding in het fun & entertainment programma op basis van beschikbaarheid

Doorlink naar eigen website van partner in de vermelding op de vervolgpagina

Voorwaarde: maximaal 3x partner horeca in categorie goud

Zilveren partner pakket € 450,- per jaar Categorie pagina Vermelding op de startpagina categorie met afbeelding en korte tekst € 100,- per vermelding € 90,- per taal Duits/Engels

6x partner Bovenste pagina Inclusief vervolgpagina naar volledige vermelding Wijziging gratis max 3x per jaar

Positie in de folderkast in de ontvangsthal

Fun & Entertainment vermelding in de agenda Parkwijzer op basis van beschikbaarheid

Vermelding in het fun & entertainment programma op basis van beschikbaarheid

Doorlink naar eigen website van partner in de vermelding op de vervolgpagina

Voorwaarde: maximaal 2x partner horeca in categorie zilver

Basis deelname pakket € 200,- per jaar Categorie pagina Vermelding op categorie pagina met afbeelding en korte tekst € 100,- per vermelding € 90,- per taal Duits/Engels

100+ x partner Roulerende positie Inclusief vervolgpagina naar volledige vermelding Wijziging gratis max 3x per jaar

Positie in de folderkast in de ontvangsthal

Vermelding in het fun & entertainment programma op basis van beschikbaarheid

Doorlink naar eigen website van partner in de vermelding op de vervolgpagina

Algemene voorwaarden** Deelname minimaal 2 volledige kalenderjaren, daarna jaarlijks opzegbaar

Jaarlijkse automatische verlenging

Opzegtermijn 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar

Facturering en betaling jaarlijks vooruit en aanvangsjaar deelname 2 jaar vooruit

Partner dient een actie (korting of andere aanbieding) aan te bieden aan gebruiker

Partner dient eigen website up-to-date te houden in verband met doorlink

Partners genieten geen exclusiviteit binnen de Parkpas of eigen categorie

Tarieven worden per jaar opnieuw vastgesteld en gemeld aan deelnemers uiterlijk op 1/8



Partnervoorwaarden Parkpas 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Partner deelname aan het Parkpas Programma en alle diensten 

en leveringen die in het kader daarvan door GREEN Reeuwijkse Hout BV worden uitgevoerd. 

1. Definities

In deze voorwaarden wordt aan de, met hoofdletter geschreven, begrippen de volgende betekenissen 

toegekend: 

Beheerder: GREEN Reeuwijkse Hout BV 

Disclaimer: [www.parkpas.nl/disclaimer]

Parkpas Programma:  het acties- en kortingen programma bestemd voor en gebruikt door gasten van 

het park De Reeuwijkse Plassen; 

Partner: de (aspirant) Partner van het Parkpas programma;

Partnerschap: de samenwerking door Beheerder en Partner in het kader van het Parkpas Programma; 

Partnervoorwaarden: deze voorwaarden;

Platform: www. parkpas.nl;

Privacyverklaring: www.parkpas.nl/privacy, welke hierbij van toepassing wordt verklaard voor Partners;

Website: de website van Partner waarnaar via de het Platform wordt doorgelinkt;

2. Aanmelding en aanvaarding 

2.1 Met aanmelding voor het Partnerprogramma aanvaardt de Partner de Partnervoorwaarden, alsme-

de de Disclaimer en de Privacyverklaring.

2.2 De door Partner in het kader van de aanmelding verstrekte gegevens zijn juist, volledig en actueel. 

Wijzigingen in deze gegevens worden onmiddellijk aan Beheerder bekend gemaakt en voor zover 

noodzakelijk door Partner in zijn op de Website vermelde informatie verwerkt.

2.3 Het Partnerschap is afhankelijk van de goedkeuring door Beheerder van de aanvraag. Het staat Be-

heerder vrij om de aanvraag niet goed te keuren, mits dit gebeurt op redelijk en objectieve gronden. 

Gronden voor afwijzing zijn o.a. als de Partner zich schuldig heeft gemaakt/maakt aan gedragingen 

als omschreven in artikel 3.3. 

 

 3. Algemene verplichtingen Partner

3.1 Partner beschikt en heeft exclusieve controle over de Website en de emailadressen waarvan Partner 

in het kader van het Parkpas Programma gebruik maakt.

3.2 Partner mag in het kader van het Partnerschap niet de volgende activiteiten ontplooien, tot stand 

brengen of bevorderen:

- Activiteiten die strafbaar zijn, of anderszins in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de open-

bare orde;

- Activiteiten die afbreuk doen aan de goede naam van het park De Reeuwijkse Plassen of de bij 

Parkpas Programma aangesloten partijen; 

- Activiteiten die als aanstootgevend kunnen worden aangemerkt.

3.3 In het algemeen zal Partner zich onthouden van uitlatingen of activiteiten die afbreuk doen aan de 

belangen van het Partnerschap. 

www.parkpas.nl



3.4 Partner wordt geacht gedurende de gehele abonnementsperiode daadwerkelijk een actie (korting of 

andere actie/aanbieding) aan te bieden aan gebruikers van het Parkpas programma. 

4. Abonnement

4.1 Een Partner dient minimaal 2 volledige kalenderjaren deel te nemen, derhalve van 1 januari tot en 

met 31 december twee jaar daarna.

4.2 Het Partner-abonnement wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij Beheerder of Partner het 

abonnement opzegt tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn 

van tenminste drie maanden. Opzegging dient te geschieden per e-mail (aan het e-mail adres: 

info@parkpas.nl) of per aangetekende post of per deurwaardersexploot.

5. Tarieven en betaling

5.1 De actuele tarieven voor het Partnerschap zijn zoals vermeld op: [https://www.parkpas.nl/partners]. 

5.2 Beheerder is gerechtigd om de tarieven voor deelname als Partner jaarlijks per 1 januari van ieder 

kalenderjaar aan te passen (voor het eerst per 1 januari 2020). Indien Beheerder een prijswijziging 

doorvoert, zal Beheerder dit uiterlijk voor 1 augustus van een kalenderjaar op de Website vermelden 

en per e-mail aan Partners berichten. Eventuele verhogingen zullen niet uitgaan boven wat als rede-

lijk kan worden geacht. 

5.3 Facturering en betaling dient plaats te vinden voorafgaand aan plaatsing 1 jaar vooruit en in het 

aanvangsjaar van deelname 2 jaar vooruit.

6. Website

6.1 De informatie op de Website (waaronder informatie m.b.t. openingsdagen- en tijden) is steeds up-to-

date. Wijzigingen in deze informatie worden onmiddellijk door Partner doorgevoerd op de Website. 

6.2 Partner zal er zorg voor dragen dat de Website beantwoordt aan de daaraan redelijkerwijs te stellen 

eisen, hetgeen onder meer inhoudt dat de Website een juiste en aantrekkelijke representatie geeft van 

de activiteiten en producten van Partner, en technisch goed functioneert en wordt onderhouden.  

6.3 Digitale bestanden ten behoeve van aanvullingen of wijzigingen in de vermelding van Partner op het 

Platform moeten worden aangeleverd per e-mail aan het e-mail adres: info@parkpas.nl. 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Behalve in geval van opzet of grove schuld is Beheerder niet aansprakelijk voor schade en/of kosten 

van Partner als gevolg van deelname aan het Partnerschap, bij voorbeeld als gevolg van het niet 

goed functioneren van het Platform door technische storingen of anderszins.

7.2 Indien en voor zover Beheerder toch (op enigerlei wijze) aansprakelijk mocht zijn, is de totale aan-

sprakelijkheid van Beheerder beperkt tot het door haar aansprakelijkheidsverzekeraar betaalde be-

drag. Indien de verzekeraar, om welke reden dan ook niet betaalt, is de totale aansprakelijkheid van 

Beheerder beperkt tot € 1.000,--. Aansprakelijkheid van Beheerder voor indirecte schade (waaronder 

in elk geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen) is uitgesloten.

7.3 Enige aansprakelijkheid van Beheerder kan slechts ontstaan indien (I) Partner Beheerder onverwijld 

en deugdelijk gemotiveerd schriftelijk op de hoogte brengt van de schade(oorzaak), (II ) Partner 

waar mogelijk een redelijke termijn gunt ter zuivering van enige tekortkoming en (III) Beheerder na 
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het verstrijken van deze termijn in haar verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten.

8. Intellectueel Eigendom 

8.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten m.b.t. het Platform en de door Beheerder ter beschikking ge-

stelde informatie en documentatie, inclusief promotiematerialen, behoren blijvend aan Beheerder. 

8.2 Voor reproductie of verstrekking aan derden van deze informatie/documentatie anders dan het 

uitdelen van voor promotie ter beschikking gestelde materialen, behoeft Partner de schriftelijke 

toestemming van Beheerder. 

8.3 Partner beschikt over de voor het beheer en de exploitatie van de Website noodzakelijke rechten, 

waaronder (gebruiks)rechten op intellectueel eigendom.

9. Beëindiging 

9.1 Indien Beheerder constateert dat Partner zich niet aan houdt aan de verplichtingen van Partner 

zoals verwoord in de Partnervoorwaarden, is Beheerder gerechtigd om de informatie met betrekking 

tot Partner van het Platform te verwijderen en/of het Partnerschap met Partner voortijdig te beëin-

digen, zonder gehouden te zijn enige (schade- of beëindigings)vergoeding aan Partner te betalen.

9.2 Het in 9.1 bepaalde gaat ook op ingeval van een surseance van betaling of faillissement van Partner. 

10. Diversen

10.1 De privacyaspecten van het Partnerschap worden geregeld in de Privacyverklaring. 

10.2 Beheerder is bevoegd de Partnervoorwaarden te wijzigen. Partner zal hiervan elektronisch op de 

hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde voorwaarden voor Partner niet acceptabel zijn, is 

Partner gerechtigd het Partnerschap te beëindigen. Indien Partner niet binnen 14 dagen tot beëin-

diging van het Partnerschap overgaat, wordt Partner geacht de gewijzigde Partnervoorwaarden te 

hebben aanvaard.

10.3 Op de afspraken tussen Beheerder en Partner is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden 

bij de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Den Haag aanhangig gemaakt.  
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Disclaimer:

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze digitale media besteden, 

is het mogelijk dat de informatie die op onze digitale media wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. 

De informatie op onze digitale media wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te 

allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze digitale media opgesla-

gen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Green Reeuwijkse Hout B.V.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze digitale media geschikt is voor het doel waar-

voor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangebo-

den in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten 

aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze digitale media geschikt is voor het doel waar-

voor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangebo-

den in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten 

aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook,

die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (I) het gebruik van onze digitale media, of (II) 

met de tijdelijke onmogelijkheid om onze digitale media te kunnen raadplegen of (III) het gebruik van 

informatie die door middel van onze digitale media verkregen is. 

Alhoewel de website www.parkpas.nl met grote zorg is samengesteld en er redelijkerwijs alles in het werk 

is gesteld door Green Reeuwijkse Hout B.V. om er voor te zorgen dat de informatie actueel en accuraat is, 

is het toch mogelijk dat de website onjuistheden of typefouten bevat. Ook is er de mogelijkheid van wijzi-

gingen of veranderingen van overheidswege ten aanzien van deze informatie. Green Reeuwijkse Hout B.V. 

geeft geen garanties over de juistheid en volledigheid van de in de website opgenomen informatie.  

Verder aanvaardt Green Reeuwijkse Hout B.V. geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoor-

delijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze website. 

Het eigendomsrecht van corporate afbeeldingen, logo’s en foto’s berust bij Green Reeuwijkse Hout B.V. 

Green Reeuwijkse Hout B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvul-

lingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen in de website en deze disclaimer aan te brengen.

www.parkpas.nl
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