
Algemene voorwaarden Pathé vouchers en e-vouchers 

 

VOORWAARDEN PATHÉ ALL-IN VOUCHER 
 Deze Pathé All-In Voucher is geldig t/m de aangegeven datum op deze voucher 

 Deze voucher geeft recht op toegang tot één reguliere filmvoorstelling in een Pathé bioscoop 

in Nederland in combinatie met één medium popcorn naar keuze en één frisdrank (0,5 L) 

 Voor 3D, IMAX (3D), 4DX (3D) en Dolby Cinema (3D)-voorstellingen geldt een extra toeslag. 

Kijk voor meer informatie op www.pathe.nl 

 Deze voucher is niet geldig bij (voor)premières, events en/of specials, zoals de Pathé Ladies 

Night en VIP-voorstellingen. 

 Deze voucher mag niet worden (door)verkocht aan iemand anders of op enige wijze 

commercieel worden gebruikt. 

 Deze voucher kan niet worden geretourneerd en is niet inwisselbaar voor geld 

 Op deze voucher zijn de Pathé Bezoekersvoorwaarden van toepassing, die zijn na te lezen 

op www.pathe.nl/voorwaarden 

 Deze voucher heeft een unieke code die slechts éénmaal te gebruiken is aan de kassa of bij 

een ticketmachine in een Pathé bioscoop. Deze voucher is niet online via de website of app 

inwisselbaar. 

 Pathé mag ervan uitgaan dat degene die gebruik maakt van de voucher ook de 

rechthebbende is 

 
VOORWAARDEN PATHÉ FILM VOUCHER 

 Deze Pathé Film Voucher is geldig t/m de aangegeven datum op deze voucher 

 Deze voucher geeft recht op toegang tot één reguliere filmvoorstelling in een Pathé bioscoop 

in Nederland 

 Voor 3D, IMAX (3D), 4DX (3D) en Dolby Cinema (3D)-voorstellingen geldt een extra toeslag. 

Kijk voor meer informatie op www.pathe.nl 

 Deze voucher is niet geldig bij (voor)premières, events en/of specials, zoals de Pathé Ladies 

Night en VIP-voorstellingen 

 Deze voucher mag niet worden (door)verkocht aan iemand anders of op enige wijze 

commercieel worden gebruikt 

 Deze voucher kan niet worden geretourneerd en is niet inwisselbaar voor geld 

 Op deze voucher zijn de Pathé Bezoekersvoorwaarden van toepassing, die zijn na te lezen 

op www.pathe.nl/voorwaarden 

 Deze voucher heeft een unieke code die slechts éénmaal te gebruiken is. Deze voucher kan 

worden verzilverd via de website, de Pathé app of in een Pathé bioscoop aan de kassa of bij 

een ticketmachine 

 Pathé mag ervan uitgaan dat degene die gebruik maakt van de voucher ook de 

rechthebbende is 

 
VOORWAARDEN PATHÉ PREMIUM FILM VOUCHER 

 Deze Pathé Premium Film Voucher is geldig t/m de aangegeven datum op deze voucher 

 Deze voucher geeft recht op toegang tot één filmvoorstelling in een Pathé bioscoop in 

Nederland 

 Voor 3D, IMAX (3D), 4DX (3D) en Dolby Cinema (3D)-voorstellingen geldt geen extra toeslag. 

Kijk voor meer informatie op www.pathe.nl 

 Deze voucher is niet geldig bij (voor)premières, events en/of specials,   zoals de Pathé Ladies 

Night en VIP-voorstellingen 

 Deze voucher mag niet worden (door)verkocht aan iemand anders of op enige wijze 

commercieel worden gebruikt 

 Deze voucher kan niet worden geretourneerd en is niet inwisselbaar voor geld 

 Op deze voucher zijn de Pathé Bezoekersvoorwaarden van toepassing, die zijn na te lezen 

op www.pathe.nl/voorwaarden 

 Deze voucher heeft een unieke code die slechts éénmaal te gebruiken is. Deze voucher kan 

worden verzilverd via de website, de Pathé app of in een Pathé bioscoop aan de kassa of bij 

een ticketmachine 

 Pathé mag ervan uitgaan dat degene die gebruik maakt van de voucher ook de 

rechthebbende is 



 
VOORWAARDEN PATHÉ MIDWEEK VOUCHER 

 Deze Pathé Midweek Voucher is geldig t/m de aangegeven datum op deze voucher 

 Deze voucher geeft recht op toegang tot één reguliere filmvoorstelling in een Pathé bioscoop 

in Nederland. De voucher is enkel geldig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, 

met uitzondering van erkende feestdagen en de kerstvakantie 

 Voor 3D, IMAX (3D), 4DX (3D) en Dolby Cinema (3D)-voorstellingen geldt een extra toeslag. 

Kijk hiervoor op www.pathe.nl 

 Deze voucher is niet geldig bij (voor)premières, events en/of specials, zoals de Pathé Ladies 

Night en VIP-voorstellingen 

 Deze voucher mag niet worden (door)verkocht aan iemand anders of op enige wijze 

commercieel worden gebruikt 

 Deze voucher kan niet worden geretourneerd en is niet inwisselbaar voor geld 

 Op deze voucher zijn de Pathé Bezoekersvoorwaarden van toepassing, die zijn na te lezen 

op www.pathe.nl/voorwaarden 

 Deze voucher heeft een unieke code die slechts éénmaal te gebruiken is. Deze voucher kan 

worden verzilverd via de website, de Pathé app of in een Pathé bioscoop aan de kassa of bij 

een ticketmachine 

 Pathé mag ervan uitgaan dat degene die gebruik maakt van de voucher ook de 

rechthebbende is 

 

VOORWAARDEN PATHÉ BUFFET VOUCHER 
 

 Deze Pathé Buffet Voucher is geldig t/m de aangegeven datum op deze voucher 

 Deze voucher kan worden ingewisseld voor één medium popcorn in combinatie met – naar 

keuze – één frisdrank (0,5L), één Grolsch beugel of één klein flesje wijn 

 Deze voucher mag niet worden (door)verkocht aan iemand anders of op enige wijze 

commercieel worden gebruikt 

 Deze voucher kan niet worden geretourneerd en is niet inwisselbaar voor geld 

 Op deze voucher zijn de Pathé Bezoekersvoorwaarden van toepassing, die zijn na te lezen 

op www.pathe.nl/voorwaarden 

 Deze voucher heeft een unieke code die slechts éénmaal te gebruiken is in een Pathé 

bioscoop 

 Pathé mag ervan uitgaan dat degene die gebruik maakt van de voucher ook de 

rechthebbende is 

 
 

http://www.pathe.nl/voorwaarden

