
 

 
 
  

 

 
Algemene voorwaarden najaar actie in ARTIS 2019 

 

• De Actie wordt aangeboden door  De Coöperatie Noordhollandsche van 1816 U.A., gevestigd  
en kantoorhoudende te 1724 NT Oudkarspel  aan de  Dorpsstraat 820, in samenwerking met 
ARTIS.  

• De Actie loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2019 om 12:00 uur, of eindigt eerder 
als alle door Nh1816 ingekochte toegangsbewijzen voor de najaar avonden in ARTIS verkocht 
zijn. De boekingsmogelijkheid wordt in dat geval van de ARTIS-site, www.artis.nl/nh1816, 
verwijderd en het wordt vermeld op www.nh1816.nl/artis.  

• De Actie is alleen geldig voor leden, klanten en medewerkers van Nh1816.  

• Leden en klanten van Nh1816 betalen 5,00 euro per toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs kan 
alleen worden gebruikt tijdens  de openingstijden van ARTIS t/m 31 december 2019 

• Elk lid/elke klant kan maximaal 4 toegangsbewijzen reserveren voor reserveren voor toegang 
tot ARTIS . De allerkleinsten (0 tot en met 2 jaar) hebben gratis toegang. Voor hen hoeft niet 
apart een toegangsbewijs te worden gekocht.  

• Voor de klantenactie moet een speciale code gebruikt worden. Deze is aan te vragen via 
www.nh1816.nl/artis. 

• Als blijkt dat ten onrechte gebruik is gemaakt van het aanbod, dan is Nh1816 of ARTIS 
gerechtigd de ten onrechte verleende korting terug te vorderen.  

• Het bestellen van toegangsbewijzen is alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid.  

• De Actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.  

• De korting is niet inwisselbaar voor geld.  

• Toegangsbewijzen kunnen alleen via www.artis.nl/nh1816 besteld worden.  

• Uw toegangsbewijs wordt bij de ingang van ARTIS elektronisch gecontroleerd.  

• Toegangsbewijzen mogen niet worden doorverkocht.  

• De streepjescode op het toegangsbewijs mag niet worden gevouwen of beschadigd.  

• Meerdere afdrukken maken van het toegangsbewijs heeft geen nut. Een toegangsbewijs 
geeft slechts eenmaal toegang tot ARTIS.  

• Toegangsbewijzen worden niet teruggenomen, uitbetaald, vervangen of verlengd.  

• Nh1816 behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te 
beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.artis.nl/nh1816  

• Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

• Nh1816/ARTIS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.  

• Nh1816/ARTIS is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure.  

• In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 
Nh1816/ARTIS.  

• Klachten over deze Actie kunnen kenbaar gemaakt worden door een mail te sturen naar 
marketing@nh1816.nl of brief te sturen naar Nh1816, Dorpsstraat 820, 1724 NT Oudkarspel, 
t.a.v. de afdeling Marketing. 

• Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande 
Actievoorwaarden en zich daaraan zal houden. 

• Het bezoeken van ARTIS is voor eigen rekening en risico, Nh1816 kan in geen enkel geval 
aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade, ongemak of ongeval 


