
ACTIEVOORWAARDEN KORTINGSACTIE ESCAPE ROOMS

Ontvang van 1 oktober t/m 31 december 25% korting op een top Escape Room naar keuze bij aankoop van Escape Room The 
Game. Je ontvangt gedurende de actieperiode 25% korting bij een bezoek aan één van de door ons geselecteerde Escape Room 
locaties in Nederland.

DE ACTIE
Bij vertoning van het originele aankoopbewijs ontvang je gedurende de actieperiode 25% korting op de totaalprijs bij een 
Escape Room boeking bij één van de 12 door Identity Games geselecteerde Escape Rooms. Zo is er per provincie 1 Escape Room 
locatie die de 25% korting ter beschikking stelt.
Geef bij je boeking van de Escape Room van tevoren aan dat het om de actie gaat.

DE VOORWAARDEN
 Bij vertoning van het originele aankoopbewijs (kassabon/factuur) ontvang je 25% korting op 1 uur bij een van de  
 geselecteerde top Escape Rooms. 

 Actievoorwaarden worden gecommuniceerd op www.escaperoomthegame.com/nl-nl/actievoorwaarden

 Actie loopt van 1 oktober t/m 31 december 2016. 

 Er kan eenmalig worden deelgenomen aan deze actie.

 Er kan maximaal 1 aankoopbewijs ingeleverd worden per boeking. 

 Het originele aankoopbewijs van de consument wordt gemarkeerd na eenmalig gebruik.

 Kortingen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

 De actie kan tot 3 maanden na aankoop (aankoopdatum op de het originele aankoopbewijs) worden verzilverd. (Mocht u  
 bijvoorbeeld op 31 december 2016 een Escape Room The Game kopen dan kunt u t/m 31 maart 2017 gebruik maken van de  
 25% korting bij een echte Escape Room naar keuze.).

 Actiekorting alleen te verkrijgen op maandag t/m vrijdag en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Dit in overleg met de  
 betreffende Escape Room. 

 De deelnemende Escape room dient de 25% korting te geven aan iedere consument die zich meldt met een geldig 
 aankoopbewijs. Dit staat gemiddeld gelijk aan ± 25 euro korting. 

 Identity Games International (B.V.) behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te  
 beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op escaperoomthegame.com.

 Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de winactie kunnen van deelname worden uitgesloten.

 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Identity Games  
 International BV. 

 Deze winactie is uitsluitend geldig binnen Nederland en Vlaanderen.

 Op deze winactie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 Door deelname aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.

DEELNEMENDE ESCAPE ROOM LOCATIES

Groningen Escape Hunt Groningen
Friesland Kelders Escape Room Leeuwarden
Drenthe Collision Course Meppel
Flevoland  Escaping Almere
Overijssel AKA Escape Rooms
Gelderland Escape Vrijland Arnhem 
Utrecht Get Out of here
Noord-Holland Escape World Amsterdam
Zuid-Holland Breakout Rotterdam
Noord-Brabant Escape Hunt Eindhoven
Zeeland Kamer 51 Middelburg
Limburg Escape Hunt Maastricht
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