
NNPV  kaartjes attractieparken 2022 
  

Dit jaar gaan we weer met korting kaartjes voor attractieparken verkopen. 
De kaartverkoop aan de leden van de NNPV start op maandag 6 juni en duurt tot en met maandag 20 juni. 

Dit jaar hebben we kaarten voor de volgende parken: 
 

• Duinrell 

• Efteling  

• Julianatoren 

• Madurodam  

• Ouwehands dierenpark 

• Plaswijckpark  

• Walibi Holland 

• Beekse Bergen 

• Rijksmuseum Amsterdam 
 
We verkopen ook bioscoop vouchers. 

• Pathé vouchers (hele week) 

• Pathé vouchers ma. t/m do.  

• Kinepolis vouchers (hele week) 
 

De verkoop zal via een Formulier verkoopactie entreekaartjes 2022 op de NNPV.nl site plaatsvinden. 

 

LET OP: Deze is soms niet op het netwerk van NN te benaderen..!! 
  
Je ontvangt vervolgens een e-mail (van Jan Kap) met een betaalverzoek.  
Na betaling worden de kaarten naar je toegestuurd (door Jan Kap). 
Zo veel mogelijk als e-tickets via e-mail. 
 

Prijzen 6 juni - 20 juni 2022 
 

  
*) 

einddatums van de vouchers kunnen onderling verschillen 

 
Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. In geval van problemen zal de NNPV 

hoogstens bemiddelen, de NNPV kan niet aansprakelijk worden gesteld. 

Attractie NNPV-Leden 
Kinderen 
gratis t/m 

Geldig tot 

Duinrell € 13,00 2 jaar 30 okt. 2022 

Duinrell + 2 uur Tikibad € 18,50 2 jaar 30 okt. 2022 (niet geldig 17-18 sept.) 

Efteling  € 28,50 3 jaar 8 jan. 2023 

Julianatoren € 17,50 1 jaar 30 okt.2022 

Kinepolis voucher (alle dagen) €   5,75  1 mei 2024 

Madurodam  €   9,75 2 jaar 8 jan. 2023 

Ouwehands dierenpark € 16,50 2 jaar 30 dec.2022 

Pathé vouchers (alle dagen)  €   6,75 n.v.t. 31 juli 2024 

Pathé vouchers (ma t/m do) €   5,50 n.v.t. 1 juli 2024 

Plaswijckpark  €   9,00 1 jaar 30 dec.2022 

Walibi  € 18,00 2 jaar 26 okt. 2022 (niet met Halloween) 

Beekse Bergen € 14,00 2 jaar 8 jan. 2023 

Rijksmuseum Amsterdam € 14,00 18 jaar 

Eerst bestellen, daarna levering op 
afspraak via Jan Kap. 

(alleen als ze betaald zijn) 
Dec. 2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScah8v7XTxIoPdD0JYzGYWtovDbPOW1JD8ris3lYxwoTNmAVA/viewform
https://www.nnpv.nl/
https://www.duinrell.nl/
https://www.duinrell.nl/
https://www.efteling.com/nl
https://www.julianatoren.nl/
https://kinepolis.nl/
https://www.madurodam.nl/nl
https://www.ouwehand.nl/
http://www.pathebusiness.nl/vouchers
http://www.pathebusiness.nl/vouchers
http://www.plaswijckpark.nl/
https://www.walibi.nl/nl/
https://www.beeksebergen.nl/
https://www.rijksmuseum.nl/

