
 

 

 

 

algemene voorwaarden lidmaatschap Natura Artis Magistra 

 

Met het lidmaatschap van Natura Artis Magistra (Artis) kunt u het hele jaar genieten van het 

Artis-park. U kunt het lidmaatschap van Artis combineren met een lidmaatschap van Micropia, 

zodat u ook Micropia onbeperkt kunt bezoeken. Per adres kunnen maximaal acht personen 

op één lidmaatschap. De voordelen van een lidmaatschap kunnen gedurende de looptijd van 

het lidmaatschap door Artis gewijzigd worden. 

 

Het lidmaatschap geldt voor één jaar. Artis zal u telkens aan het einde van een lopend 

lidmaatschapsjaar de mogelijkheid geven om door middel van betaling van het jaartarief uw 

lidmaatschap met één jaar te verlengen. Wanneer u geen gebruik maakt van deze 

mogelijkheid, wordt het lidmaatschap na afloop van het lopende lidmaatschapsjaar verlengd 

voor onbepaalde tijd en bent u het jaartarief van uw lidmaatschap per jaar verschuldigd. 

Beide partijen kunnen in dat geval het lidmaatschap te allen tijde opzeggen met inachtneming 

van een opzegtermijn van één maand. 

 

De jaartarieven voor het lidmaatschap, eventueel in combinatie met Micropia, vindt u op 

www.artis.nl. Betaling van het lidmaatschap is verschuldigd per de datum van ingang van het 

lidmaatschapsjaar en vindt middels vooruitbetaling plaats. Artis behoudt zich het recht voor 

prijswijzigingen door te voeren. 

 

Het bezoekersreglement van Artis is als voorwaarde verbonden aan uw lidmaatschap 

(verkrijgbaar bij de kassa’s van Artis en Micropia en op www.artis.nl). Door lid te worden van 

Artis, eventueel in combinatie met Micropia, accepteert u de regels zoals opgenomen in het 

bezoekersreglement. Artis behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen indien 

een lid, ondanks aanzegging daartoe, zich niet aan het bezoekersreglement houdt. 

 

Het lidmaatschap en de bijbehorende lidmaatschapspas zijn persoonlijk. Bij verlies of diefstal 

van uw lidmaatschapspas kunt u een duplicaat aanvragen op vertoon van een geldig 

legitimatiebewijs. Op vertoon van uw aangiftebewijs van de politie ontvangt u kosteloos een 

nieuwe pas bij de kassa van Artis. In andere gevallen zal er een bedrag van vijf euro in 

rekening worden gebracht. 

 

Opzegging van het lidmaatschap vindt plaats overeenkomstig de wijze van aanmelding van 

het lidmaatschap. In geval van verlenging van het lidmaatschap met een jaar is tussentijdse 

opzegging gedurende het lidmaatschapsjaar niet mogelijk. 
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