Deelnemende kartbanen
ZERO55 Apeldoorn:
Family Entertainment Center ZERO55 Apeldoorn biedt diverse activiteiten waaronder een in/outdoor
Kartbaan, Lasertag, Twee Escaperooms, VR Arena en zes Bowling banen. Het hoogtepunt van het
FEC is de gecombineerde in- en outdoor kartbaan van 340 meter. Met de elektrische karts heb je
vanuit stilstand direct veel power en heb je geen last van herrie en stank. Buiten kun je vanaf het
zonnige terras de karts voorbij zien racen.
Adres: Dubbelbeek 52, 7333 NJ Apeldoorn
https://zero55.nl/apeldoorn/

ZERO55 Enschede:
Family Entertainment Center ZERO55 Enschede ligt gelegen op het Go Plant Parc. Hier worden
diverse activiteiten aangeboden zoals; E-Karten, Lasertag, VR Racing, meerdere Escaperooms. Het
hoogtepunt van ZERO55 Enschede is de futuristisch gethematiseerde Kartbaan. Op de 425 meter
lange Kartbaan voorzien van drie tunnels en drie bruggen is Karten een geweldige belevenis.
Adres: Colosseum 84, 7521 PT Enschede
https://zero55.nl/enschede/

Race Planet Amsterdam
Start your engines! Ben jij klaar om in te stappen en samen met je vrienden of familie de baan op te
gaan? Bij Race Planet Amsterdam kan het! Maar je hoeft echt geen Max Verstappen te heten om een
leuke dag te hebben, want karten is voor iedereen leuk. Of je nu voor de eerste keer rijdt of al vaker
hebt gereden. Of kom je liever bowlen, lasergamen, karaoken of rollerskaten? Voor de allerjongsten is
er Jimmy’s Speelparadijs. Van jong tot oud ben je welkom bij Race Planet Amsterdam.
Adres: Herwijk 10, 1046 BC Amsterdam
https://raceplanet.nl/

Race Planet Delft
Ben jij uit het ware racehout gesneden en schuilt er een nieuwe kampioen in je? En heb jij de skills om
als eerste de streep te bereiken? Dan ben je bij Race Planet Delft op het juiste adres! Hier
onderscheiden de kampioenen zich van de rest. Bij Race Planet in Delft rij je niet zomaar over een
brug en onder een tunnel, je rijdt letterlijk van de eerste naar de tweede verdieping! Als dat niet
speciaal is!
Adres: Kleveringweg 18, 2616 LZ Delft
https://raceplanet.nl/

Hezemans Indoor Karting Eindhoven
Wie daag jij uit om "groen" te gaan karten?! Bij Hezemans Indoor Karting in Eindhoven kunnen
kinderen vanaf 1,20 m al karten, op bepaalde momenten zijn er familieheats waarbij junioren (vanaf
1,45 m, tot 16 jaar) tegelijk met volwassenen kunnen rijden. Naast karten in onze snelle elektrische
karts kun je ook bowlen of bijlgooien in onze Axebar. Na een korte instructie van een Axe Coach kan
iedereen zelf proberen het houten target te raken met een heuse bijl. Uiteraard geeft de Coach tips en
zal hij na een aantal proefworpen verschillende spellen uitleggen. Tot snel bij Hezemans Indoor
Karting!
Adres: Vijfkamplaan 18, 5624 EB Eindhoven
https://hezemans.nl/

Actievoorwaarden
Algemeen
•
•
•

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de kartbon 2 x 1 heat karten voor 1 persoon (hierna:
“de Actie”), georganiseerd door Kruidvat.
Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in
te stemmen met deze voorwaarden.
Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie
kunnen worden ingediend bij Kruidvat. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen
te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

De Actie
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klanten kunnen bij de Kruidvat winkels in Nederland of via de website van Kruidvat een voucher
voorzien van een unieke actiecode kopen, waarmee een toegangsbewijs kan worden gekozen
voor 2 kartheats voor één persoon op maandag tot en met donderdag bij een van de aangesloten
kartbanen in Nederland.
Iedere voucher geeft recht op toegang voor 1 persoon op een datum naar keuze binnen de
verzilverperiode voor 2 heats karten op maandag tot en met donderdag.
Geldig bij ZERO55 Apeldoorn en Enschede, Hezemans Indoor Karting Eindhoven en Race Planet
Amsterdam en Delft.
Leeftijds- en lengte-eisen kunnen per kartbaan verschillen.
Het vooraf reserveren van een datum is verplicht, op basis van beschikbaarheid. Reserveer snel
want vol=vol.
Vouchers worden geactiveerd op moment van verzilvering, daarna vervalt de geldigheid.
Voor deze actie geldt op=op.
De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs.
Klanten verzilveren hun voucher via de landingspagina van Kruidvat die op haar beurt
doorverwijst naar de ticket serviceprovider.
De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen
vouchers/actietickets.
De voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander actieticket of anderszins.
Na verzilvering van een voucher kan deze voucher niet meer worden gerestitueerd.
Voor vragen over de verkoop van de vouchers kunnen klanten terecht bij Kruidvat.
Klanten kunnen per transactie maximaal 10 vouchers kopen bij Kruidvat.

Duur Actie
•
•

Vouchers kunnen gekocht worden van 10 mei tot en met 6 juni 2021. Of zolang de voorraad
strekt.
Verzilvering van vouchers is mogelijk van 10 mei tot en met 30 september 2021 m.u.v.
schoolvakanties en feestdagen.

Diversen
•
•

Kruidvat en/of de deelnemende kartbanen zijn niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van
vouchers en/of verzilverde toegangsbewijzen
De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden
gebruikt. Nadruk en het verhandelen van een voucher is verboden en hiervan zal aangifte
worden gedaan.

•
•
•
•
•

Kruidvat kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook,
voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van
Kruidvat.
Kruidvat is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat
consumenten niet conform deze voorwaarden handelen en dan wel indien men zich naar het
oordeel van Kruidvat anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot deze Actie.
Kruidvat behoudt zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van
wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.Kruidvat.nl.
Ruilen of geld terug is niet mogelijk. Enige verleende restitutie wordt niet gecrediteerd en is
volledig risico Kruidvat, dit vanwege het feit dat Kruidvat niet kan controleren of een voucher al
gebruikt is.
Ruilen of geld terug voor online aangeschafte tickets is mogelijk binnen de herroepingstermijn
van 14 dagen mits de activatiecode nog niet is verzilverd. In de winkel aangeschafte tickets
kunnen niet worden geretourneerd.

