
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
INSCHRIJVINGSFORMULIER ABONNEMENT ZOO ANTWERPEN & ZOO PLANCKENDAEL 2019 

XPIDP PIDPA VRIENDENKRING 
 

 

naam + voornaam (werknemer): 

straat + nr.: 

postcode + gemeente: 

privé-tél.nr.: e-mail: 

personeelsnr. (verplicht):  

 
 

Ik kies voor een: normale prijs prijs voor 
Pidpa 

Vriendenkring* 
 

 Gezinsabonnement  
ouders + inwonende kinderen 3-18 jaar 

€ 198 € 118,80 

 Inwonend kind +18 jaar of inwonende persoon 
zie ‘nuttige info’ 

€ 50 € 50,00 

 Gezinsabonnement 60+  
één van de partners is 60 jaar geworden vóór aankoop abonnement 

€ 159 € 95,40 

 Gezinsabonnement voor mindervaliden één van de gezinsleden moet een 
mindervaliditeit hebben van 66% - aan te tonen met invaliditeitsbewijs (66%) van het ziekenfonds 

€ 159 € 95,40 

 Eénoudergezinsabonnement 
gezinshoofd is alleenstaande, gescheiden of weduwe/weduwnaar 

€ 135 € 81,00 

 Individueel abonnement 
 

€ 99 € 59,40 

 Individueel abonnement 60+  
60 jaar geworden vóór aankoop abonnement 

€ 85 € 51,00 

 Individueel abonnement voor mindervaliden 
aan te tonen met invaliditeitsbewijs (66%) van het ziekenfonds 

€ 85 € 51,00 

 Parkingabonnement ZOO Planckendael  
enkel mogelijk in combinatie met één van bovenvermelde abonnementen 

€ 20 € 20,00 

 
Vul hieronder alle deelnemende gezinsleden (inclusief aanvrager): 
 

 naam voornaam geboortedatum 
1    
2    

3    
4    

5    
6    

 
  



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
INSCHRIJVINGSFORMULIER ABONNEMENT ZOO ANTWERPEN & ZOO PLANCKENDAEL 2019 

XPIDP PIDPA VRIENDENKRING 
 

 
 
HOE INSCHRIJVEN VOOR EEN ABONNEMENT? 
 
 

1. Vul het bijgevoegde inschrijvingsformulier in en laat het goedkeuren bij Pidpa Vriendenkring. 
2. Kom met je ingevulde formulier naar de ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael. 
3. Wij maken een digitale foto van elk gezinslid.  
4. Na betaling maken we je abonnementskaarten onmiddellijk gebruiksklaar. 

 
*NUTTIGE INFO: 
 

• Kinderen die 18 jaar worden vóór aankoop abonnement, ongehuwd zijn en nog officieel inwonen, 
kunnen gebruik blijven maken van het gezinsabonnement mits betaling van een toeslag die € 50,00 
per kind bedraagt. 
Ook een ongehuwde, officieel inwonende broer, zus, vader, moeder, kleinkind of au-pair van het lid 
kan meegenieten van het gezinsabonnement mits betaling van een extra jaarlijkse bijdrage. 

• De bedrijfskorting is niet cumuleerbaar met andere acties, promoties of voordelen. 
• De korting is niet geldig en kan niet worden gerecupereerd op reeds betaalde abonnementen. 
• Het formulier wordt niet aanvaard zonder handtekening en stempel van Pidpa Vriendenkring. 

 
 
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS: 

 
Bij aankoop van een abonnement ga je akkoord met het bewaren van je persoonlijke gegevens in de 
database van de abonnees. Je gegevens worden niet aan derden doorgegeven en enkel gebruikt voor 
communicatie rond het abonnement. Je kan op elk ogenblik vragen om de gegevens aan te passen of uit 
de database te verwijderen. Je kan op elk moment vragen om je rechten als data subject uit te oefenen. 
Abonnementsvoorwaarden kan je opvragen aan kassa en zijn online te consulteren op 
www.zooantwerpen.be/abonnementsvoorwaarden. 
 
 
VRAGEN? 
 
Contacteer ons via ledendienst@kmda.org of 03/202 45 63 
Koningin Astridplein 20 - 26  |  2018 Antwerpen  |  België 
 
 
GOEDKEURING Pidpa Vriendenkring: 
 
Datum:   Naam:    Handtekening:   Stempel:  
 
 
_ _ /_ _ /_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

http://www.zooantwerpen.be/abonnementsvoorwaarden

