
 

 

 

Voorwaarden verjaardagsfeestjes ARTIS 

 

Algemeen 

1. Verjaardagsfeestjes worden uitsluitend aangeboden voor kinderen vanaf  6 jaar. ‘Jarig in 

ARTIS: Reis door de ruimte’ is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. 

2. De groepsgrootte van het verjaardagsfeestje is minimaal 6 en maximaal 12 kinderen. 

3. Indien u uw reservering wilt annuleren of wijzigen, horen wij dat graag uiterlijk 7 dagen van 

tevoren via 0900 27 84 796 (55ct. per gesprek) of via info@artis.nl. 

4. ARTIS vraagt een aanbetaling van € 60,00 per reservering. Bij annulering uiterlijk 7 dagen 

van tevoren wordt deze aanbetaling gerestitueerd.  

5. Het totale verschuldigde bedrag wordt vastgesteld aan de kassa op de dag van bezoek. 

6. Het lidmaatschap van ARTIS is persoonsgebonden. Daarom geldt het ledentarief  uitsluitend 

voor ARTIS-leden op vertoon van hun persoonlijke lidmaatschapspas. 

7. Introduceecoupons mogen gebruikt worden mits de pashouder van de lidmaatschapspas 

aanwezig is. 

8. U kunt in ons restaurant tussen 10.00 en 16.30 uur terecht voor uw lunch. 

9. De instructies van ARTIS-medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 

10. Het bezoekersreglement is te allen tijde geldend. 

11. De verjaardagsfeestjes zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en acties. 

12. De automatische reactie die u van ons per e-mail ontvangt is geen officiële bevestiging van 

uw boeking. De aanvraag voor een verjaardagsfeestje wordt omgezet in een reservering 

nadat u een bevestiging van ons heeft ontvangen per e-mail. Indien u geen officiële 

bevestiging van ons heeft ontvangen is de aanvraag van het verjaardagsfeestje niet 

geldig/definitief. 

 

Jarig in ARTIS: Speur in het park 

13. ‘Jarig in ARTIS: Speur in het park’ wordt aangeboden van maandag tot en met zondag op 

ieder tijdstip. 

14. Het verjaardagsfeestje moet minimaal 2 dagen van tevoren worden geboekt. 

 

Jarig in ARTIS: Reis door de ruimte 

15. ‘Jarig in ARTIS: Reis door de ruimte’ wordt aangeboden op woensdag, zaterdag en zondag 

om 13.00 of 14.00 uur. 

16. De activiteiten voor het verjaardagsfeestje starten bij de Apenrots op de afgesproken tijd die 

staat vermeld op uw bevestiging. Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn in verband met de 

beschikbaarheid van de rondleider. 

17. Het verjaardagsfeestje moet minimaal 3 weken van tevoren worden geboekt. 

 

Jarig in ARTIS: Pluk en trakteer 

18. ‘Jarig in ARTIS: Pluk en trakteer’ wordt aangeboden op woensdag, zaterdag en zondag om 

13.00, 14.00, 15.00 of 16.00 uur. 

19. De activiteiten voor het verjaardagsfeestje starten bij de Muziektent op de afgesproken tijd die 

staat vermeld op uw bevestiging. Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn in verband met de 

beschikbaarheid van de rondleider. 

20. ARTIS geeft aan welke dieren er op dat moment gevoerd mogen worden. Wij kunnen hier 

niets over zeggen voorafgaand aan het verjaardagsfeestje. 

21. Het verjaardagsfeestje moet minimaal 3 weken van tevoren worden geboekt. 
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