
 De bestaande Jaarpaspoorthouder is verantwoordelijk voor het peterschap-formulier. Zowel de bestaande als de nieuwe 
Jaarpaspoorthouder(s) moet(en) fysiek aanwezig zijn om van het aanbod gebruik te kunnen maken.

 Het Jaarpaspoortenbureau is niet verantwoordelijk in geval van verlies of diefstal van het peterschap-formulier.

 Het Jaarpaspoortenbureau kan voor een gedeeltelijk of geheel kwijtgeraakt of gestolen peterschap-formulier geen vervangend formulier 
verstrekken.

 Een Jaarpaspoorthouder kan maximaal 3 nieuwe Jaarpaspoorthouders aanbrengen. Elke Jaarpaspoorthouder kan zijn of haar nieuwe 
Jaarpaspoorthouders daarmee laten profiteren van 10% korting. Na het aanbrengen van 3 nieuw Jaarpaspoorthouders kan de 
Jaarpaspoorthouder (behalve wanneer het een gratis verstrekt Jaarpaspoort betreft) profiteren van een vernieuwing van zijn of haar 
Jaarpaspoort, geldig voor een jaar (met uitzondering van de parkeeroptie voor het Classic/Francilien Jaarpaspoort).

 Het aan het aanbrengen van nieuwe Jaarpaspoorthouders gekoppelde voordeel is persoonsgebonden en uitsluitend bestemd voor degene 
die als aanbrenger op het peterschap-formulier vermeld staat. Het voordeel is niet overdraagbaar op een andere persoon.

 De peterschap-aanbieding is niet met terugwerkende kracht geldig en kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen.  De 
peterschap-aanbieding is enkel geldig wanneer de gegevens op het peterschap-formulier duidelijk zijn genoteerd en wanneer elke 
peterschap door het Jaarpaspoortenbureau met een stempel is gevalideerd.

Voor de Jaarpaspoorthouder
 Om nieuwe Jaarpaspoorthouders aan te kunnen brengen, moet de Jaarpaspoorthouder informatie over zichzelf invullen op het peterschap-

formulier. 
 
Als de Jaarpaspoorthouder minderjarig is, moet het peterschap-formulier worden ondertekend door een van de ouders of de wettelijke 
voogd.

 Alleen Jaarpaspoortleden met een Jaarpaspoort dat al minstens 1 maand geldig is kunnen profiteren van deze peterschap-aanbieding.

 Om in aanmerking te komen voor de maanden verlenging moet de bestaande Jaarpaspoorthouder 3 nieuwe jaarpaspoorthouders 
aanbrengen die minimaal twee jaar geen Jaarpaspoort hebben gehad en dient hij of zij in de maand voordat zijn of haar Jaarpaspoort 
afloopt bij het Jaarpaspoortenbureau langs te gaan om er het ingevulde en door het Jaarpaspoortenbureau afgestempelde formulier 
in te leveren. Na deze maand kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de verlenging van 12 maanden. Het formulier kan ook 
worden ingevuld en in de maand voordat het Jaarpaspoort afloopt samen met het geldige Jaarpaspoort worden opgestuurd naar het 
volgende adres: Disneyland® Paris – Passeport Annuel par correspondance – 77777 Marne-La-Vallée, Cedex 4 - Frankrijk. Het Jaarpaspoort 
wordt dan per post toegestuurd (geen bezorgkosten; reken op ongeveer 20 werkdagen vanaf ontvangst van het formulier door het 
Jaarpaspoortenbureau, plus de levertijd van de posterijen). Let op: onvolledig ingevulde aanvragen worden niet in behandeling genomen.

 De verlenging van 12 maanden verlengt de geldigheidsduur van het bestaande Jaarpaspoort van de Jaarpaspoorthouder (met uitzondering 
van de parkeeroptie voor het Classic/Francilien Jaarpaspoort) en gaat in op de dag na de vervaldatum van het Jaarpaspoort. In de 
verlengingsmaanden van het Jaarpaspoort gelden de voorwaarden die op de dag van de aanvraag tot verlenging voor het betreffende 
type Jaarpaspoort geldig waren. De verlenging van de geldigheidsduur van het Jaarpaspoort wordt beschouwd en behandeld als een 
vernieuwing van het oorspronkelijke Jaarpaspoort (had de Jaarpaspoorthouder bijvoorbeeld een Dream Jaarpaspoort, dan gelden de 
toegekende 12 extra maanden ook voor een Dream Jaarpaspoort).

 Het Jaarpaspoortenbureau behoudt zich het recht voor om peterschap te weigeren wanneer is vastgesteld dat de nieuw aangebrachte 
Jaarpaspoorthouder(s) binnen de Disney® Parken en in overtreding met de huisregels van Disneyland® Paris zijn geworven.

Voor de nieuwe Jaarpaspoorthouder
 Om van deze aanbieding gebruik te maken, mag de nieuwe Jaarpaspoorthouder in de afgelopen twee jaar geen Jaarpaspoort hebben 

gehad. Ook moet bij de aanschaf en bij het inwisselen voor het definitieve Jaarpaspoort de bestaande Jaarpaspoorthouder aanwezig zijn.

 De korting voor nieuwe Jaarpaspoorthouders is alleen geldig bij aankoop van een Jaarpaspoort bij de ingang van de Disney Parken of bij 
het Jaarpaspoortenbureau.

 Als de nieuwe jaarpaspoorthouder minderjarig is, moet het peterschap-formulier worden ondertekend door een van de ouders of de 
wettelijke voogd.

 Als de nieuwe Jaarpaspoorthouder minderjarig is, moet de betaling worden verricht door een van de ouders of de wettelijke voogd.

 De nieuwe Jaarpaspoorthouder moet zijn Jaarpaspoort hebben gekocht in de periode van 3 november 2015 tot en met 23 maart 2016.

 De nieuwe Jaarpaspoorthouder moet samen met de bestaande Jaarpaspoorthouder dit tijdelijke Jaarpaspoort op de dag van het eerste 
bezoek en binnen de aangegeven termijn inwisselen voor een definitief Jaarpaspoort bij het Jaarpaspoortenbureau in het Disneyland® Park.

Algemene voorwaarden voor de peterschap-aanbieding

Voorwaarden voor het Jaarpaspoort van de nieuwe Jaarpaspoorthouder, aangeschaft in de periode van 3 november 2016 tot en met 28 maart 2017.
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*Zie de achterkant van de folder voor de voorwaarden

PETERSCHAP 
AANBIEDING

3 NIEUWE JAARPASPOORTHOUDERS 
AANBRENGEN  

=
EEN HEEL JAAR GRATIS* VOOR 

JEZELF !



Stap 2 – Nieuwe Jaarpaspoorthouders : ga samen met de bestaande Jaarpaspoorthouder naar de loketten bij de ingang van de Disney® Parken en lever 
een van onderstaande kortingsbonnen in om te profiteren van 10% korting bij aankoop van een Jaarpaspoort. Ga dan met de bestaande Jaarpaspoorthouder naar het 
Jaarpaspoortenbureau en wissel je tijdelijke Jaarpaspoort in voor een definitief Jaarpaspoort.

Stap 3 – Bestaande Jaarpaspoorthouder:  laat deze kaart afstempelen bij het aanmaken van het definitieve Jaarpaspoort van de door jou aangebrachte 
Jaarpaspoorthouders. De drie benodigde stempels moeten op hetzelfde formulier komen te staan. Vervolgens kun je op twee manier je 12 extra maanden gratis krijgen:

• Schriftelijk: vul bovenstaand formulier in en stuur dit in de maand voordat je Jaarpaspoort afloopt samen met je geldige Jaarpaspoort naar het volgende adres: Disneyland® 
Paris – Passeport Annuel par correspondance – 77777 Marne-La-Vallée, Cedex 4 – Frankrijk. Je Jaarpaspoort wordt je per post toegestuurd (geen bezorgkosten; reken op 
ongeveer 20 werkdagen vanaf ontvangst van je bestelling door het Jaarpaspoortenbureau, plus de levertijd van de post). Let op: onvolledig ingevulde aanvragen worden 
niet in behandeling genomen.
  of
•  In het Disneyland Park : ga in de maand voordat je Jaarpaspoort afloopt naar het Jaarpaspoortenbureau en neem dit door Jaarpaspoortenbureau gevalideerde formulier 

mee.

Stap 1 – Nieuwe Jaarpaspoorthouders en bestaande Jaarpaspoorthouder:  vul onderstaande gegevens in.

Nieuwe Jaarpaspoorthouders aanbrengen: goed idee en heel eenvoudig!

Vul onderstaande gegevens in en stuur ze op of ga ermee naar het Jaarpaspoortenbureau voor 29 maart 2017     : 

Adres (niet verplicht)

Land (niet verplicht)                                                                                   Telefoon (niet verplicht)              

E-mail (niet verplicht)

Wil je regelmatig gratis informatie via e-mail ontvangen over Disneyland® Paris   Ja    Neen

Welk Jaarpaspoort heb je op dit moment:

Lidnummer (laatste 12 cijfers)                  Handtekening (handtekening van de ouders als de 
Jaarpaspoorthouder minderjarig is)

Vervaldatum van het Jaarpaspoort       /   /    

De via dit formulier verkregen gegevens worden door Euro Disney Associés S.C.A. gebruikt voor het peterschap-beheer en, in voorkomende gevallen, 
voor marketingdoeleinden.
Je hebt het recht je gegevens in te zien, te rectificeren en te laten verwijderen. Je kunt dit recht uitoefenen door te schrijven naar Euro Disney Associés 
SCA, Service Marketing Passeport Annuel, BP 100, 77777 Marne-la-Vallée, Cedex 04, Frankrijk.
Als je niet wilt dat je gegevens worden gebruikt om je reclame per post toe te sturen, kruis dan het vakje hiernaast aan  
Als je niet wilt dat je gegevens worden gebruikt om je aanbiedingen te doen via de telefoon, kruis dan het vakje hiernaast aan 

Bestaande Jaarpaspoorthouder :   Naam                                                                           Voornaam 

 CLASSIC/FRANCILIEN  FANTASY  DREAM

 CLASSIC    FANTASY    DREAM

2de nieuwe Jaarpaspoorthouder
Formulier pas geldig na validatie

 CLASSIC    FANTASY    DREAM

3de nieuwe Jaarpaspoorthouder
Formulier pas geldig na validatie

KORTINGSBON  -10%

VOOR DE NIEUWE 
JAARPASPOORTHOUDER

Ga voor de aanschaf van een Jaarpaspoort naar 
de loketten bij de ingang van de Disney® Parken, 
samen met de Jaarpaspoorthouder.

Naam

Voornaam

Datum peterschap

Lidnummer (laatste 12 cijfers) 

            

INFORMATIE OVER DE JAARPASPOORTHOUDER 

1ste nieuwe Jaarpaspoorthouder
Formulier pas geldig na validatie

Naam 

Voornaam 

Lidnummer (laatste 12 cijfers)

            

Vervaldatum van het Jaarpaspoort  

  /   /    

Handtekening (handtekening van de ouders of wettelijke 
voogd als de nieuwe Jaarpaspoorthouder minderjarig is)

 CLASSIC    FANTASY    DREAM

Naam 

Voornaam 

Naam 

Voornaam 

Lidnummer (laatste 12 cijfers)

            

Vervaldatum van het Jaarpaspoort  

  /   /    

Handtekening (handtekening van de ouders of wettelijke 
voogd als de nieuwe Jaarpaspoorthouder minderjarig is)

Lidnummer (laatste 12 cijfers)

            

Vervaldatum van het Jaarpaspoort  

  /   /    

Handtekening (handtekening van de ouders of wettelijke 
voogd als de nieuwe Jaarpaspoorthouder minderjarig is)

KORTINGSBON  -10%

VOOR DE NIEUWE 
JAARPASPOORTHOUDER

Ga voor de aanschaf van een Jaarpaspoort naar 
de loketten bij de ingang van de Disney® Parken, 
samen met de Jaarpaspoorthouder.

Naam

Voornaam

Datum peterschap

Lidnummer (laatste 12 cijfers) 

            

INFORMATIE OVER DE JAARPASPOORTHOUDER 

KORTINGSBON  -10%

VOOR DE NIEUWE 
JAARPASPOORTHOUDER

Ga voor de aanschaf van een Jaarpaspoort naar 
de loketten bij de ingang van de Disney® Parken, 
samen met de Jaarpaspoorthouder.

Naam

Voornaam

Datum peterschap

Lidnummer (laatste 12 cijfers) 

            

INFORMATIE OVER DE JAARPASPOORTHOUDER 



Bij het aanbrengen van 3 nieuwe jaarpaspoorthouders krijg je 
12 maanden extra toegang tot de Disney Parken 

GRATIS !
 1 Jaarpaspoort(1)

DAT IS

EN VOOR DE NIEUWE JAARPASPOORTHOUDER
10% korting bij aankoop van een Jaarpaspoort

Iedereen heeft er voordeel bij !

VOOR
DE JAARPASPOORTHOUDER

(2)

FRANCILIEN FANTASY DREAM

après un versement initial
de 40e

après un versement initial
de 40e

après un versement initial
de 40e

119€
159€ 199€

7,20€/mois* 10,80€/mois* 14,50€/mois*ou ou ou

Classic 

VOLWASSENE OF KIND(3) VOLWASSENE OF KIND(3) 

Fantasy Dream

VOLWASSENE OF KIND(3)

na een eerste 
betaling van €47

€121
in plaats van €135

of
€6,70/maand*

of€161
in plaats van €179 na een eerste 

betaling van €47

€10,40/maand*
of€200

in plaats van €223 na een eerste 
betaling van €47

€13,90/maand*

Slimme koop!
280 dagen per jaar toegang. 
Ideaal voor wie de magie 
naar hartelust willen 
beleven!

Laat de magie langer duren!
320 dagen per jaar de 
betovering ervaren, met vele 
voordelen en kortingen voor 
het hele gezin!

Eindeloze magie!
Het hele jaar onbeperkt 
toegang, nog meer kortingen 
en privileges om grenzeloos te 
genieten van de magie!

*Maandelijkse betaling afgerond tot op het dichtsliggende tiental, voor de aankoop van een Jaarpaspoort met de peterschapaanbieding voor de nieuwe 
Jaarpaspoorthouders via maandelijkse betaling (11 maandelijkse termijnen), na aftrekking van de vereiste eerste betaling van €47. Ga voor meer informatie naar de 
loketten bij de ingang van de Disney Parken of raadpleeg onze website http://www.disneylandparis.be/nl/jaarpaspoort/.

(1) en (2) Zie voorwaarden op de achterkant van de folder. (3) Kind van 3 tot en met 11 jaar. De vermelde prijzen zijn bepaald op basis van de economische 
omstandigheden op 8 december 2015 en kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met de toepasselijke algemene verkoops  voorwaarden van Disneyland® Paris.


