VOORWAARDEN BEURTENKAARTEN

Voorwaarden 10 beurtenkaart
•

Eén jaar geldig vanaf het moment van aankoop en kan niet worden verlengd;

•

Per bezoek geldt dat er één beurt wordt afgeschreven. Ga je bijvoorbeeld zowel ’s ochtends
en ’s avonds binnen 1 dag, dan worden er 2 beurten afgeschreven;

•

Geeft binnen de geldigheidsperiode 10 keer recht van toegang tot Hezemeer;

•

Per bezoek kunnen maximaal 2 beurten worden afgeschreven;

•

Geldt op alle dagen van de week. Je bent welkom vanaf 10.00 uur en kan in het
resort blijven tot sluitingstijd;

•

Online reserveren is verplicht;

•

Het annuleren van een gereserveerde beurt is kosteloos, voor eventueel bijgeboekte extra’s
gelden de algemene voorwaarden;

•

Is niet persoonsgebonden;

•

Is alleen geldig bij het resort waar deze is aangeschaft;

•

Is non refundable;

•

Kan niet betaald worden met de Wellness Giftcard of andere waardevouchers,
waardebonnen en cadeaukaarten;

•

Is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen van Hezemeer;

•

Loopt automatisch af na een periode van één jaar;

•

15% korting op alle behandelingen, do it yourself rituelen en wellnessrituelen. De korting
wordt automatisch verrekend als je gebruik maakt van jouw beurtenkaart;

•

Bij gebruik van andere entreevormen geldt deze korting niet;

•

Ook de tweede persoon die gebruik maakt van de beurtenkaart geniet van 15% korting.

Voor alle overige voorwaarden verwijzen wij je naar onze algemene voorwaarden.

VOORWAARDEN BEURTENKAARTEN

Voorwaarden 20 beurtenkaart
•

Eén jaar geldig vanaf het moment van aankoop en kan niet worden verlengd;

•

Per bezoek geldt dat er één beurt wordt afgeschreven. Ga je bijvoorbeeld zowel ’s ochtends
en ’s avonds binnen 1 dag, dan worden er 2 beurten afgeschreven;

•

Geeft binnen de geldigheidsperiode 20 keer recht van toegang tot Hezemeer;

•

Per bezoek kunnen maximaal 2 beurten worden afgeschreven;

•

Geldt op alle dagen van de week. Je bent welkom vanaf 10.00 uur en kan in het
resort blijven tot sluitingstijd;

•

Online reserveren is verplicht;

•

Het annuleren van een gereserveerde beurt is kosteloos, voor eventueel bijgeboekte extra’s
gelden de algemene voorwaarden;

•

Is niet persoonsgebonden;

•

Is alleen geldig bij het resort waar deze is aangeschaft;

•

Is non refundable;

•

Kan niet betaald worden met de Wellness Giftcard of andere waardevouchers,
waardebonnen en cadeaukaarten;

•

Is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen van Hezemeer;

•

Loopt automatisch af na een periode van één jaar;

•

15% korting op alle behandelingen, do it yourself rituelen en wellnessrituelen. De korting
wordt automatisch verrekend als je gebruik maakt van jouw beurtenkaart;

•

Bij gebruik van andere entreevormen geldt deze korting niet;

•

Ook de tweede persoon die gebruik maakt van de beurtenkaart geniet van 15% korting.

Voor alle overige voorwaarden verwijzen wij je naar onze algemene voorwaarden.

VOORWAARDEN BEURTENKAARTEN

Voorwaarden 50 beurtenkaart
•

Eén jaar geldig vanaf het moment van aankoop en kan niet worden verlengd;

•

Per bezoek geldt dat er één beurt wordt afgeschreven. Ga je bijvoorbeeld zowel ’s ochtends
en ’s avonds binnen 1 dag, dan worden er 2 beurten afgeschreven;

•

Geeft binnen de geldigheidsperiode 50 keer recht van toegang tot Hezemeer;

•

Per bezoek kunnen maximaal 2 beurten worden afgeschreven;

•

Geldt op alle dagen van de week. Je bent welkom vanaf 10.00 uur en kan in het
resort blijven tot sluitingstijd;

•

Online reserveren is verplicht;

•

Het annuleren van een gereserveerde beurt is kosteloos, voor eventueel bijgeboekte extra’s
gelden de algemene voorwaarden;

•

Is niet persoonsgebonden;

•

Is alleen geldig bij het resort waar deze is aangeschaft;

•

Is non refundable;

•

Kan niet betaald worden met de Wellness Giftcard of andere waardevouchers,
waardebonnen en cadeaukaarten;

•

Is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen van Hezemeer;

•

Loopt automatisch af na een periode van één jaar;

•

15% korting op alle behandelingen, do it yourself rituelen en wellnessrituelen. De korting
wordt automatisch verrekend als je gebruik maakt van jouw beurtenkaart;

•

Bij gebruik van andere entreevormen geldt deze korting niet;

•

Ook de tweede persoon die gebruik maakt van de beurtenkaart geniet van 15% korting.

Voor alle overige voorwaarden verwijzen wij je naar onze algemene voorwaarden.

VOORWAARDEN BEURTENKAARTEN

Voorwaarden 10 avondbeurtenkaart
•

Eén jaar geldig vanaf het moment van aankoop en kan niet worden verlengd;

•

Per bezoek geldt dat er één beurt wordt afgeschreven;

•

Geeft binnen de geldigheidsperiode 10 keer recht van toegang tot Hezemeer;

•

Per bezoek kunnen maximaal 2 beurten worden afgeschreven;

•

Geldt op alle avonden van de week. Je bent welkom vanaf 16.30 uur en kan in het
resort blijven tot sluitingstijd;

•

Online reserveren is verplicht;

•

Het annuleren van een gereserveerde beurt is kosteloos, voor eventueel bijgeboekte extra’s
gelden de algemene voorwaarden;

•

Bij eerdere incheck dan 16.30 uur wordt het reguliere dagtarief in rekening gebracht;

•

Is niet persoonsgebonden;

•

Is alleen geldig bij het resort waar deze is aangeschaft;

•

Is non refundable;

•

Kan niet betaald worden met de Wellness Giftcard of andere waardevouchers,
waardebonnen en cadeaukaarten;

•

Is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen van Hezemeer;

•

Loopt automatisch af na een periode van één jaar;

•

15% korting op alle behandelingen, do it yourself rituelen en wellnessrituelen. De korting
wordt automatisch verrekend als je gebruik maakt van jouw beurtenkaart;

•

Bij gebruik van andere entreevormen geldt deze korting niet;

•

Ook de tweede persoon die gebruik maakt van de beurtenkaart geniet van 15% korting;

Voor alle overige voorwaarden verwijzen wij je naar onze algemene voorwaarden.

