The Wild Bunch
CLUBAUTOTICKET

L18
JapFest Assen

• Dit ticket thuis uitprinten en duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de auto plaatsen.
• Dit ticket is alleen geldig op de data van het evenement
• Op vertoon van dit ticket krijg je als bestuurder en 1 passagier toegang tot het evenement tegen het
speciale clubtarief van €14,- per persoon (max 2 personen). Let op! Deze entreetickets zijn alleen in de
voorverkoop te bestellen met de clubcode, ter plaatse betaal je het reguliere tarief van € 20,- per
persoon.
• Dit ticket is niet inwisselbaar voor geld
• Betreden van het terrein geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie en de exploitant van het
evenemententerrein zijn niet aansprakelijk voor schade aan goederen of letsel aan personen, ongeacht
de oorzaak van de schade
• Volg de aanwijzingen van het personeel op.
• Voor vragen kan gemaild worden naar info@402automotive.com.

• Print this ticket at home and place it clearly visible behind the windshield of the car.
• This ticket is only valid on the date(s) of the event
• With this ticket the driver and 1 passenger get a clubdiscount. You pay € 14,- per person (max. 2
persons). Attention! This ticket is only available in the presale, you can order this with you clubcode. On
location you pay the normal admission price of € 20,- per person.
• Not redeemable for cash
• Entering the premises and events is at your own risk. The Organisation and operators are not liable for
damage to property or injury to persons, regardless the cause of the damage
• Follow the instructions of the staﬀ
• If you have a question you can e-mail to info@402automotive.com.

Opgelet: Print dit ticket uit en neem deze mee naar het evenement. Voor vragen neemt u contact op met
tickets@402automotive.com.
Note: Print this ticket and take it with you to the event. When you have questions you can e-mail to
tickets@402automotive.com.

