PRIORITEITSPAS
Van harte gefeliciteerd, u bent nu in het bezit van de prioriteitspas van Haringrock. De pas is
gelimiteerd tot een oplage van 1.500 stuks, dus u bent een van de gelukkigen. Met deze pas kunt u
het hele jaar door rekenen op leuke voordeeltjes. De deelnemende bedrijven en horecaondernemers vind je terug op onze website www.haringrock.nl. Op de homepage vindt u een
exclusieve pagina voor de deelnemers aan de Prioriteitspas. Houd de pagina goed in de gaten, omdat
we daar regelmatig nieuwe deelnemers en extra voordelen aan toevoegen.
Bovenop de voordeeltjes heeft u op vrijdag en zaterdag tijdens Haringrock exclusieve toegang tot het
festival. U hoeft met de Prioriteitspas niet in de rij te staan. Haringrock wordt ieder jaar boeiender en
belangrijker voor Katwijk, wat ook inhoudt dat we nog steeds meer publiek trekken. Met deze pas
bent u een belangrijke bezoeker van ons evenement. Op de kaart staat aangegeven wanneer u hier
gebruik van kunt maken, zodat u langs de rij direct naar de ingang kunt lopen. Op vertoon van de pas
kunt u gelijk naar binnen.
Extra: in deze enveloppe vindt u bovendien maar liefst 3 consumptiemunten als dank voor uw
deelname. Wij waarderen onze bezoekers natuurlijk graag.

Voordeelkaart: In de enveloppe vindt u ook de voordeelkaart. Deze kaart kunt u gebruiken bij de
deelnemende horecagelegenheden en winkeliers. Op vertoon van de voordeelkaart en de
bijbehorende Prioriteitspas van Haringrock krijgt u de diverse voordeeltjes. Let op: het is belangrijk
om zowel de voordeelkaart als de Prioriteitspas te kunnen tonen. De medewerker vinkt de kaart af.
Met de voordeelkaart profiteert u van maximaal 12 voordeelaanbiedingen per kaarthouder.
Tip: voor sommige voordeelaanbiedingen heeft u alleen de Prioriteitspas nodig. Bewaar uw pas goed,
omdat u die te allen tijde nodig zult hebben om uw voordeel te innen.

Heeft u vragen over de Prioriteitspas of de voordelen? Stuur ons een e-mail naar info@haringrock.nl.
Wij wensen u veel voordeel toe met deze pas.

