
Actievoorwaarden 1+1 gratis naar cultuur 

▪ Je kunt de bonnen gebruiken van 1 februari 2023 tot en met 28 februari 2023, tenzij 

anders vermeld. 

▪ Per ingeleverde bon heb je recht op het aanbod dat op de bon staat. Tenzij anders 

vermeld betreft het een tweede toegangskaartje gratis. Je koopt twee kaartjes om 

gebruik te maken van de actie, die je beide op hetzelfde moment inzet. 

▪ Iedere bon is één keer te gebruiken. 

▪ Alleen inzetbaar bij aankoop van twee kaartjes. De bonnen kunnen niet in veelvoud 

ingezet worden – je krijgt dus bijvoorbeeld niet twee kaartjes gratis bij aankoop van vier 

kaartjes. 

▪ Locaties kiezen zelf hoe de bon ingeleverd kan worden. Dit kan per aanbieding 

verschillen en staat op de bon vermeld. 

▪ Op het aanbod zijn de voorwaarden van de locatie van toepassing. Deze zijn op de 

website van de locatie te vinden. 

▪ Voor sommige aanbiedingen is het nodig om vooraf via de website van de locatie een 

datum en tijdvak te reserveren. Zonder reservering kan het zijn dat toegang wordt 

geweigerd. Dit staat vermeld op de bon of op de website van de locatie. 

▪ Het is mogelijk dat er aanvullende regels gelden waar je aan moet voldoen, wil je je bon 

kunnen gebruiken. Kijk daarom altijd goed op de website van de locatie welke 

(aanvullende) regels er gelden voordat je je bon gebruikt. 

▪ Stichting amsterdam&partners en de deelnemende locaties kunnen niet garanderen dat 

de aanbieding die je kiest de hele actieperiode beschikbaar is. Bij deze actie geldt: op = 

op. 

▪ De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen, 

aanbiedingen of cadeaukaarten (dit geldt ook voor de Podiumkaart, Museumkaart en 

Cineville). 

▪ Stichting amsterdam&partners is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor aanvullende 

uitgaven en/of reiskosten die je eventueel maakt als je deelneemt aan de actie. 

▪ Stichting amsterdam&partners is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele 

onjuiste informatie op de bonnen. 

▪ Stichting amsterdam&partners is niet aansprakelijk voor kosten, schade, aanvullende 

uitgaven etc. als de gekozen aanbieding niet beschikbaar is op de gewenste, of geboekte, 

dag en/of tijd. 

▪ Op de achterkant van de bon of online bij het boeken van je kaartje kun je je postcode 

invullen. Door het invullen van je postcode krijgt stichting amsterdam&partners inzicht in 

hoe inwoners uit verschillende buurten van Amsterdam de actie gebruiken. 

▪ Voor vragen over de aanbieding van een specifieke locatie kun je contact opnemen met 

de klantenservice van de locatie. 

▪ Deze actie van amsterdam&partners is mede mogelijk gemaakt door de gemeente 

Amsterdam en de deelnemende instellingen. 
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