ZeelandPas
Pasuitgevers
Met de ZeelandPas ontdekken gasten en
inwoners pas écht wat Zeeland te bieden heeft.
Met voordeel of gratis extra’s bij de leukste
attracties, musea en échte Zeeuwse belevingen
proberen we gasten en inwoners te motiveren
zoveel mogelijk van Zeeland te ontdekken. Het
doel van de ZeelandPas is heel eenvoudig; door
overzicht, voordeel en gemak te bieden willen
we gasten verleiden meer te ontdekken van onze
mooie provincie. Er is één ZeelandPas voor heel
Zeeland, verkrijgbaar voor € 4,- per persoon.

Binnen de ZeelandPas kennen we acceptanten, pasuitgevers
en pashouders. Een acceptant is bijvoorbeeld een dagattractie,
museum, restaurant, winkel of andere beleving. Een pasuitgever
is een verkooppunt van de ZeelandPas. De pashouder is de koper
en houder van de ZeelandPas, dit kan een gast of een inwoner
zijn. U heeft de mogelijkheid om de ZeelandPas aan uw gasten
aan te bieden, dit biedt u en de gast veel voordelen. U kunt de
ZeelandPas via VVV Zeeland inkopen tegen een vastgestelde
inkoopprijs.

Uw voordelen:
✓ grote hoeveelheid aanbiedingen voor uw gast
✓ e en aantrekkelijke marge per pas voor u als ondernemer (de
keuze is aan u om de ZeelandPas te verkopen of gratis weg te
geven)
✓ gratis toegang tot dashboard met marketing informatie
✓ e en structurele bijdrage wordt beschikbaar gesteld waarmee
verschillende initiatieven in regio’s worden ondersteund
✓d
 e ZeelandPas vertaalt de trots op wat Zeeland uw gast te
bieden heeft op een zeer toegankelijke manier

Uw bestelling:
U kunt passen bestellen via zeelandpas.nl/deelnemers, door te
mailen naar info@zeelandpas.nl of door contact met ons op te
nemen via tel. 0118-587700.

“Zowel toeristen als
inwoners ondernemen
meer activiteiten in Zeeland
dankzij de ZeelandPas”
Consumentenonderzoek Beleef ZeelandPas, Kenniscentrum
Kusttoerisme, juni 2016

ZeelandPas Pasuitgevers

Uw investering:
Inkoopprijs ZeelandPas
tot 250 stuks 		 € 3
250-2500 stuks		 € 2,85
2500-5000 stuks		 € 2,65
5000-10.000 stuks		 € 2,45
vanaf 10.000 stuks		 € 2,30
Administratie- en verzendkosten 1e bestelling 		 gratis
bij bezorging
Administratie- en verzendkosten vervolg- 		 € 7,50
bestellingen bij bezorging
Administratie- en verzendkosten vervolg-		 gratis
bestellingen bij ophalen bij een VVV-inspiratiepunt
Prijzen excl. BTW. Geldig tijdens de looptijd* van de ZeelandPas2018. Geen restitutie mogelijk.

Uw marge:
Als ondernemer en verkoper van de ZeelandPas ontvangt u een
marge van tenminste € 0,30 per verkochte ZeelandPas. Wanneer
u grotere hoeveelheden ZeelandPassen inkoopt, ontvangt u
een lagere inkoopprijs, wat leidt tot meer marge. In de staffel
hiernaast zijn de inkoopcategorieën te vinden. De ZeelandPas is
in te kopen vanaf 25 stuks. De verkoopprijs van de ZeelandPas is
€ 4,- incl. BTW.

Promotie:
Wanneer u pasuitgever bent voor de ZeelandPas is het belangrijk
dat u de promotiematerialen die u ontvangt duidelijk zichtbaar
ophangt. En de pas actief verkoopt door deze op te nemen binnen
uw bedrijfsvoering.

*Looptijd:
Het pasjaar van de ZeelandPas 2018 loopt van 1 maart 2018 tot
en met 28 februari 2019. Wanneer u uw bestelling plaatst voor
de ZeelandPas 2018, zal deze kort voor de start van het pasjaar
worden uitgeleverd. Vervolgbestellingen, die in de loop van het
pasjaar worden geplaatst, worden doorgaans binnen 5 werkdagen
geleverd.

Voor afname of meer informatie kunt u contact opnemen met team ZeelandPas via info@zeelandpas.nl of 0118-587700.
Op alle producten van VVV Zeeland zijn de algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze vinden op zakelijk.vvvzeeland.nl/algemene-voorwaarden.

