GRIP Klimcentrum
Dagkaarten, 10- en 30-Strippenkaarten
Dagkaart sportklimmen (losse toegang)
o
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o
o
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Dagkaarten geven recht op toegang op de dag van aankoop. Hoe lang je wilt
klimmen is niet van invloed.
Dagkaarten zijn niet overdraagbaar op andere personen.
De prijs van een dagkaart is leeftijdsgebonden (actuele tarieven zijn te vinden op
onze website).
Dagkaarten hebben een geldigheidsduur van 1 dag.
Opzegging, pauzeren en/of stopzetten is niet mogelijk.
Geldige betaalwijzen zijn: contant, pin, creditcard, cadeaubon.
Aanschaf van een dagkaart geldt als een automatische akkoordverklaring met de
dan geldende algemene voorwaarden van GRIP.

Strippenkaart sportklimmen
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o

Strippenkaarten geven recht op toegang op de dag dat je ze gebruikt. Hoe lang je die
dag wilt klimmen is niet van invloed.
Met de 10- of 30-strippenkaart heb je recht op respectievelijk 10 of 30 dagen
toegang tot GRIP Klimcentrum. Tevens is ze geldig bij GRIP Boulderhal.
Strippenkaarten zijn niet overdraagbaar op andere personen.
De prijs van een strippenkaart is leeftijdsgebonden (actuele tarieven zijn te vinden
op onze website). De leeftijd op de dag van aanschaf is leidend.
Strippenkaarten hebben een geldigheidsduur van 2 jaar.
Tussentijdse opzegging, pauzeren, switchen en/of stopzetten is niet mogelijk.
Strippenkaarten zijn alleen te koppelen aan je GRIP-pas.
Geldige betaalwijzen zijn: factuur (+ € 3,80 administratiekosten), contant, pin,
creditcard, cadeaubon.
Aanschaf van een strippenkaart geldt als een automatische akkoordverklaring met
de dan geldende algemene voorwaarden van GRIP.

De GRIP-pas
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o
o
o
o
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Abonnementen, strippenkaarten en tegoeden (tot maximaal € 500,-) kunnen worden
gekoppeld aan je GRIP-pas.
De GRIP-pas is persoonsgebonden.
De GRIP-pas is verkrijgbaar aan de incheckbalie bij GRIP.
Voor de GRIP-pas geldt een borg van € 5,70 welke je terugkrijgt bij retourneren van
de GRIP-pas. De GRIP-pas blijft te allen tijden eigendom van GRIP.
Om je GRIP-pas in gebruik te nemen zijn de volgende gegevens vereist:
Naam, adres, woonplaats, geboorte datum, telefoonnummer, e-mailadres en foto.
Bij het retourneren van de GRIP-pas vervallen alle gekoppelde tegoeden,
abonnementen en strippenkaarten.

GRIP Klimcentrum

Van Rosenburgweg 52
024 3443310

GRIP Boulderhal

Kamerlingh Onnesstraat 35
024 7370460
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