Beste ouder
Helm Op Fluo Top zit er weer op voor dit schooljaar. We hopen dat je kind (opnieuw) met veel plezier
stickers verzameld heeft. Maar wat kan je nu doen met die stickerkaart?
Wedstrijd 17 stickers
Spaarde je kind minstens 17 stickers? Doe dan zeker mee aan de wedstrijd. Ga naar helmopfluotop.be en
klik bovenaan op het tabje ‘wedstrijd’. Vul het formulier in en klik onderaan op ‘verzenden’. Je kind maakt
nu kans op een hele reeks super toffe prijzen, zoals een gepersonaliseerde fietshelm van Nutcase, een
rugzak met reflecterende print, een cool hesje of bodyglower en een cadeaubon.
Beloningen
De dierenparken zijn opnieuw open. Wat een geweldig nieuws! De volle stickerkaarten kunnen dus
gewoon gebruikt worden zoals beschreven in de voorwaarden (zie stickerkaart of helmopfluotop.be).
ZOO Serpentarium kan jammer genoeg nog niet openen. Deze indoorlocatie is te klein om op een veilige
manier bezoekers te ontvangen.
De geldigheid van de stickerkaart van vorig schooljaar werd een tijdje geleden al verlengd en loopt tot en
met 31 maart 2021.
Door de coronamaatregelen is het verplicht om je bezoek aan de dierenparken te reserveren. Hieronder
leggen we uit hoe dat moet en wat de voorwaarden zijn.
Hoe werkt het?
Reserveren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Surf naar ZOOantwerpen.be of ZOOplanckendael.be.
Klik op ‘Reserveer je bezoek’.
Onderaan het formulier, bij ‘kaartnummer’ staat ‘Geniet je van een voordeel zonder code of heb
je een voucher zonder code?’
Klik op ‘Vraag die code dan hier aan!’
Vul het formulier in en typ bij ‘Type voucher / omschrijving voucher’ deze omschrijving:
Stickerkaart Helm Op Fluo Top.
Klik op ‘insturen’.
Je krijgt een bevestigingsmail met code.
Ga terug naar ZOOantwerpen.be of ZOOplanckendael.be.
Klik op ‘Reserveer je bezoek’.
Kies de dag en het uur van je bezoek.
Vul de code uit de bevestigingsmail in voor elk kind met een volle stickerkaart.
Klik op ‘Reserveren’. Je bezoek is bevestigd!

Op de dag van het bezoek:
• Meld je aan bij de kassa met de bevestiging van je reservatie en de volle stickerkaart(en).
• De korting wordt toegekend en de tickets worden afgerekend.
• Je bezoek kan beginnen. Geniet ervan!

Wist je trouwens dat kinderen onder de 12 jaar gratis met de trein reizen als ze begeleid worden door een
betalende volwassene? En dat jij gebruik kan maken van de combinatie met een Discovery Combi
(vroeger B-dagtrip)?
Hoe? Je bestelt voor jezelf een Discovery Combi naar de ZOO. Je kind rijdt gratis mee met de trein en kan
met de stickerkaart ook gratis de ZOO binnen.

Vragen?
Heb je een vraag over Helm Op Fluo Top? Kijk dan eens bij Veelgestelde vragen op helmopfluotop.be.
Daar vind je heel wat antwoorden.
Toch nog een vraag? Neem dan contact op met ons via helmopfluotop@vsv.be. We helpen je graag
verder.
Vriendelijke groeten
Het Helm Op Fluo Top-team

Helm Op Fluo Top wordt mede mogelijk gemaakt door:

