
Algemene voorwaarden e-tickets en abonnementen Strandbad 

Maarsseveense Plassen  

• Toegangspas/abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

• Neem bij verlies van het abonnement contact op met het strandbad via tel: 030 261 01 86 of e-mail: 
Strandbadmaarsseveen@staatsbosbeheer.nl. Bij het aanmaken van een nauwe pas worden

(administratie)kosten in rekening gebracht.

• E-tickets worden per e-mail verstuurd. Elk e-ticket is voorzien van een unieke (bar)code in combinatie 
met een uniek nummer.

• De (bar)code op het e-ticket of abonnement moet kunnen worden gescand om toegang tot het 
strandbad te krijgen. De barcode niet vouwen of beschadigen.

• Een e-ticket is éénmalig geldig voor een bezoeker die binnen de op het e-ticket vermelde 
leeftijdsgroep valt.

• Een e-ticket is niet aan een datum gebonden maar kan op een door u gekozen dag binnen het seizoen 
worden gebruikt.

• Een e-ticket kan worden getoond vanaf een mobiele telefoon, iPad, Laptop of uitgeprint op A4 
formaat. Indien het ticket niet te scannen is, of er is een fout e-ticket geboekt, kan er geen toegang 
worden verleend.

• U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste vermelding van het e-mailadres dat nodig is om een e-

ticket aan u toe te sturen.

• De prijs voor het e-ticket is inclusief BTW en administratiekosten.

• Gebruik van iDEAL is gratis. Tickets zullen bij betaling met iDEAL binnen enkele minuten binnen zijn. 
Controleer voor de zekerheid uw spam of gedownloade bestanden indien dit niet het geval is.

• Indien u geen e-mail ontvangt met uw e-ticket, neemt u dan contact op met de helpdesk van 
GoTickets, info@go-tickets.nl of 026-3119029.

• Niet gebruikte e-tickets worden niet terugbetaald .

• Het e-ticket is overdraagbaar

• Indien het strandbad moet sluiten als gevolg van overmacht, bij gewijzigde openingstijden en 
weersomstandigheden, dan zal er geen restitutie plaatsvinden van de ticketprijs.

• Openingstijden zijn van maandag tot en met zondag van 9.00 tot 18.00 uur. Is het warmer dan 25 
graden, dan is het strandbad geopend tot 19.00 uur.

• Het huisreglement dat de beheerders van het strandbad hanteren is altijd van toepassing. Met het 
negeren of overtreden van dit reglement kan de (verdere) toegang tot worden ontzegd
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