2 VOOR DE PRIJS VAN 1
Bij een bezoek van twee personen aan Sauna & Beauty Velp ontvangt u tegen inlevering van deze
bon een korting van 50% op de ENTRÉEPRIJS standaard tarief. Op basis van de volgende
voorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

De actie is geldig van 31 mei t/m 30 juni 2017.
I.v.m. Pinksteren zijn wij gesloten op 4 en 5 juni 2017
Deze korting/bon geldt alleen voor een bezoek van twee personen tegelijk.
Bij gebruik voor 2 personen waarvan 1 kind, de ‘goedkoopste’ gratis.
Niet in combinatie met abonnementen en/of badenkaarten, kortingsbonnen, cadeaubonnen,
avondtarief, arrangementen en aanbiedingsarrangementen.
De korting wordt per persoon éénmaal verrekend, u kunt dus slechts éénmalig gebruik
maken van deze actie, ongeacht de samenstelling van het bezoekende duo.
Alleen volledig en naar waarheid ingevulde bonnen worden geaccepteerd.
Bij twijfel of misbruik behouden wij het recht deze kortingsbon te weigeren en/of de toegang
te ontzeggen.
Sauna & Beauty Velp kan zonder vooraankondiging en/of opgaaf van reden deze actie
voortijdig beëindigen.
Deze bon is niet met terugwerkende kracht in te leveren en niet inwisselbaar tegen
contanten of andere diensten/producten van Sauna & Beauty Velp en geldt niet voor reeds
gemaakte boekingen.
Op al onze diensten zijn onze Huisregels en Algemene Voorwaarden van toepassing zoals bij
de balie ter inzage en ook na te lezen op de website: www.saunabeautyvelp.nl
De door u verstrekte gegevens kunnen door ons worden gebruikt om u persoonlijk op de
hoogte te houden van aanbiedingen en nieuws met betrekking tot Sauna & Beauty Velp en
worden niet aan derden verkocht en/of beschikbaar gesteld.
Bij gebruik van deze kortingsbon is 1 consumptie p.p. verplicht.
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