
Op de hoogte blijven?

De leukste aanbiedingen voor een 
onvergetelijke zomer!

ZOMERSPECIAL

2022

Kortingen tot 
50%

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om als eerste  
op de hoogte te zijn van de nieuwste aanbiedingen, leuke tips en winacties! 

https://amsterdamumc-voordeel.nl/newsletter


Bestellen doe je op: www.amsterdamumc-voordeel.nl

Escape Tours 
Duik een stad in en ontdek alle geheimen!

15%
korting

Thermae 2000 
Spa en hotelovernachting

20%
korting

The Upside Down 
Het grootste interactieve museum in Europa

20%
korting

Luxe Open Boot Tour 
Rondvaart door Amsterdam

Tot  

€ 9,50
korting

Zips& Ropes 
Klimpark arrangement 10 attracties

20%
korting

The Break Out Grunopark 
Waterskiën

20%
korting

De leukste
tips voor de zomer

Of je nu op zoek bent naar een actief uitje zoals 
klimmen of waterskiën, of liever ontspant in een 
spa of tijdens een rondvaart door de Amsterdamse 
grachten. Wij zorgen ervoor dat je er met korting 
naartoe kunt! 

Zijn er activiteiten die je mist in ons aanbod? Laat 
het ons weten! We zijn constant bezig met het 
uitbreiden van het assortiment en horen graag jouw 
tips. 

Tip ons!

kortingsvoucher

€ 249,00 € 199,00

€ 24,95 € 19,96 € 19,50 € 10,00

€ 110,00 € 88,00 € 18,00 € 14,40

https://amsterdamumc-voordeel.nl/
mailto:klantenservice%40wegnahetwerk.nl?subject=


Interhome 
Zomerse vakantiewoningen

10%
korting

Overnachting in Luxe Pod 
Op de Veluwe

LIVINGSTONE JAN THIEL RESORT 
CURAÇAO 
Het kleurrijke en sfeervolle 4-sterren 
Livingstone Jan Thiel Resort is een 
echte bestseller. Heerlijk ongestoord 
relaxen in de fraaie tropische 
bloementuin aan het schitterende 
grote zwembad of genieten op het luxe 
Jan Thiel-strand.

CORENDON PLAYA KEMER  
TURKIJE 
5-sterren all inclusive Corendon 
Playa Kemer (ex Grand Park 
Kemer) heeft onder de vlag van 
Corendon Hotels & Resorts haar 
deuren geopend. Dit heerlijke All 
Inclusive hotel ligt direct aan het 
strand en heeft een prima prijs-
kwaliteitverhouding.

MARBLE STELLA MARIS  
IBIZA
Het 4-sterren all inclusive Marble 
Stella Maris Ibiza ligt op een met 
pijnbomen begroeide heuvel en wordt 
omgeven door een mooie mediterrane 
tuin. Twee prachtige zandstranden in 
de schilderachtige baaien Cala Gracio 
en Cala Cracioneta zijn op loopafstand 
te vinden.

5% korting op je zomervakantie!

Klaar voor  
vakantie!
Heb jij je zomervakantie al geboekt? Nee? 
Dan hebben wij goed nieuws! Wij hebben namelijk 
leuke kortingsacties samen met Interhome en 
Corendon, zodat jij voordelig op vakantie kunt! 
Geniet je liever in een luxe pod op de Veluwe? 
Boek dan een overnachting met 20% korting.

Bekijk het gehele aanbod:

Reizen

20%
korting

Bestellen doe je op: www.amsterdamumc-voordeel.nl

https://amsterdamumc-voordeel.nl/reizen/reizen-1
https://amsterdamumc-voordeel.nl/


American Tourister 
Funshine spinner 55 

American Tourister 
Upbeat backpack

Samsonite  
Move 2.0 rugtas

Samsonite  
Foldable duffle

10%
korting

€ 14
korting

10%
korting

American Tourister 
Holiday Heat Upright 55

25%
korting

Reisaccessoires

Ik ga op reis en ik neem mee… Om te 
beginnen een tas of koffer om je spullen 
in op te bergen natuurlijk! Bekijk al onze 
reisaccessoires op de website

Bekijk

€ 69,00 € 55,00
Samsonite 
Cosmix hanging toilet organizer

15%
korting

€ 45,00 € 38,25

€ 18,00 € 14,40

€ 29,00 € 26,10

€ 69,00 € 48,30 € 69,00 € 51,75

30%
korting

Bestellen doe je op: www.amsterdamumc-voordeel.nl

https://amsterdamumc-voordeel.nl/reizen/reisaccessoires
https://amsterdamumc-voordeel.nl/


Walibi Holland 
#HARDGAAN

Tot 

20%
korting

Madurodam 
Dat moet je meemaken

€ 8,50
korting

Duinrell 
Daar kikker je van op

€ 4
korting

Attractiepark Slagharen 
Op avontuur in het Wilde Westen

Ruim 

45%
korting

€ 34,50 € 25,00 € 22,00 € 13,50

€ 25,50 € 21,50 € 32,50 € 16,90

Attractieparken
Ben jij een echte adrenaline junkie? Ga dan deze zomer voordelig alle attractieparken af! 
Kan het voor jou niet hard, snel en spannend genoeg? Dan is Walibi Holland voor jou the 
place to be. Liever wat rustiger aan? Doe dan een Duinrell-dag of breng een bezoek aan 
Madurodam. Hét park voor jong en oud is toch echt Attractiepark Slagharen, waar je het 
avontuur van het Wilde Westen aangaat.

Attractieparken

Bestellen doe je op: www.amsterdamumc-voordeel.nl

https://amsterdamumc-voordeel.nl/dagje-uit/attractieparken
https://amsterdamumc-voordeel.nl/


Dolfinarium 
Ontdek de oceaan!

Apenheul 
Op welke aap lijk jij het meest? 

Avifauna 
Vogels en zoo

WILDLANDS 
Een complete wereldreis in één dag

Diergaarde Blijdorp 
Het leukste uitje van Nederland 2022

De Orchideeën Hoeve 
Een werelds dagje uit

20%
korting

Ruim 

40%
korting

€ 2,50
korting

15%
korting

Tot 

€ 8,50
korting

Tot 
€ 4
korting

€ 18,00 € 15,00

€ 28,50 € 16,50

€ 16,00 € 13,20 € 27,50 € 19,00

€ 24,50 € 20,50

kortingsvoucher

Bestellen doe je op: www.amsterdamumc-voordeel.nl

Dierentuinen

Kijk je ogen uit in de mooiste 
dierentuinen van Nederland. 
Ontmoet de meest bijzondere en 
kleurrijke vogels in Avifauna, leer 
alles over de onderwaterwereld 
in het Dolfinarium of kom apen 
spotten in Apenheul!

https://amsterdamumc-voordeel.nl/


Hoe werkt het?
Inloggen, bestellen en betalen

Sagaform 
City cooler bag

30%
korting

Princess 
Compacte torenventilator

15%
korting

Bobbejaanland 
Ontmoet je Nickelodeon-helden 

20%
korting

Domein van de Grotten van Han 
Ontdek de magische grotten en verken het wildpark

30%
korting

Urban Proof 
Recycled bicycle crate 30L

10%
korting

Op bezoek bij de buren

Wil je deze zomers eens iets anders doen?  
Ga dan op bezoek bij onze buren! ZOO Antwerpen is een 
iconische groene oase middenin de stad. Met het nieuwe 
uitkijkpunt heb je een uniek zicht op de Savanne met giraffen 
en zebra’s. In Lichtaart vind je Bobbejaanland, waar je naast 
de spannende achtbanen en leuke attracties ook de helden 
van Nickelodeon ontmoet. Of kom naar Han-sur-Lesse nabij 
Rochefort en laat je betoveren voor de magische Grot van 
Han, gevolgd door een avontuur in het Wildpark.

€ 19,99 € 17,95 € 34,99 € 24,50

€ 63,99 € 54,40

€ 27,00 € 18,90€ 36,90 € 28,75

ZOO Antwerpen 
ZOO Planckendael

€ 2
korting

€ 31,00 € 29,00

Bestellen doe je op: www.amsterdamumc-voordeel.nl

Zomerse producten

Heb jij alles in huis om er een 
geslaagde zomer van te maken 
of kun je nog wel een ventilator 
of koeltas gebruiken? We hebben 
een overzicht gemaakt van alle 
producten die je volgens ons nodig 
hebt deze zomer.

Bekijk

https://amsterdamumc-voordeel.nl/
https://amsterdamumc-voordeel.nl/zomer
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Hoe werkt het?
Inloggen, bestellen en betalen

Contact
Heb je vragen over het inloggen, de aanbiedingen of over het plaatsen van een bestelling?
 
Je kunt de klantenservice op maandag tussen 13:00 en 17:00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag 

tussen 10:00 en 17:00 uur bereiken via:

T 070 - 413 21 88

E klantenservice@wegnahetwerk.nl 

BookBeat Premium 
Luister 30 dagen gratis!

felyx 
Rijminuten voor een deelscooter

20%
korting

30
dagen

Ga naar Amsterdamumc-
voordeel.nl en log in met 
jouw persoonlijke inlogcode 
en wachtwoord. Heb je nog 
geen account? Kies dan 
voor ‘Registreren’ en maak 
een account aan. Ben je 
jouw inloggegevens kwijt? 
Neem dan contact op met de 
klantenservice, zij helpen je 
verder op weg.

Stap 1
INLOGGEN

Het bestellen van 
entreetickets of producten 
werkt heel simpel. Op de 
website vind je in iedere 
aanbieding het item 
‘Bestellen’ of ‘Reserveren’ 
en de bestelvoorwaarden. 
Hier staat altijd uitgelegd 
hoe je een bestelling of 
reservering kunt plaatsen 
en hoe je de bestelling 
ontvangt.

Stap 2
BESTELLEN

Je kunt de tickets en 
producten veilig online 
betalen met iDEAL, 
creditcard of ApplePay. 

Stap 3
BETALEN

Naar de website

Domein van de Grotten van Han 
Ontdek de magische grotten en verken het wildpark

https://amsterdamumc-voordeel.nl/
https://amsterdamumc-voordeel.nl/

