
ACTIEVOORWAARDEN WALIBI HOLLAND  
 

• De unieke code voor een Walibi Holland ticket staat rechts bovenin op het ANWB Ticket 
(onder ‘Reserveringscode’)  

• Een ANWB ticket met unieke code is NIET geldig als ticket voor Walibi Holland.   
• Verzilver uiterlijk 27 oktober 2021 de unieke code op walibi.nl/verzilveren voor een ticket op 

datum.   
• Je kunt o.b.v. beschikbaarheid kiezen voor een ticket voor 18, 19, 20, 25, 26 of 27 oktober 

2021 
• Per datum is een beperkt aantal tickets beschikbaar, voor de tickets geldt op=op. Dit kan tot 

gevolg hebben dat je niet op de dag van jouw voorkeur een bezoek aan Walibi Holland kunt 
brengen of dat er geen beschikbare dagen meer zijn als je de unieke code niet tijdig 
verzilverd.  

• Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de unieke code. 
• Na verzilvering is het niet mogelijk de datum van een ticket te wijzigen.  

• De unieke code is eenmalig geldig voor een ticket voor één persoon. 

• Een ticket is eenmalig geldig op de gekozen datum en is geldig voor de gehele openingsdag. 
Indien een ticket niet is gebruikt op de gekozen datum verloopt de geldigheid. 

• Een ticket is exclusief toegang tot Walkthroughs, Experiences en Haunted Houses. Deze 
tickets zijn apart verkrijgbaar via walibi.nl/tickets. 

• De unieke code of een ticket is niet geldig i.c.m. andere acties en/of elders kortingen.   
• Binnen 14 dagen is de aankoop, mits de unieke code niet is gebruikt, te annuleren bij ANWB. 

Na de annuleringstermijn is het niet mogelijk de aankoop te annuleren. Tevens is het niet 
mogelijk een niet (tijdig) verzilverde unieke code of een ticket in te wisselen voor geld, een 
product, een ander ticket of anderszins.  

• Indien Halloween Spooky Days wordt geannuleerd i.v.m. COVID-19 en jij brengt hierdoor 
geen bezoek aan Walibi Holland, ontvang je het aankoopbedrag van je ticket(s) retour 

• De unieke code of een ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële 
doeleinden worden gebruikt.  

• ANWB en Walibi zijn niet aansprakelijk bij verlies, beschadiging of diefstal van de unieke code 
of een ticket.   

• Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis entree. Tickets voor kinderen van 3 t/m 5 jaar kosten € 
18,- p.s. en zijn apart verkrijgbaar tijdens het verzilveren van de unieke code.   

• Met de aankoop van een ticket ga jij akkoord met de actievoorwaarden, de algemene 
voorwaarden van Walibi Holland (walibi.nl/nl/algemene-voorwaarden) en de COVID-19 
voorwaarden en maatregelen (walibi.nl/nl/covid19/maatregelen). En je bent je ervan bewust 
(en gaat ermee akkoord) dat de voorwaarden en maatregelen op last van de overheid 
aangepast kunnen worden. 

• Kijk voor meer informatie over Walibi Holland en Halloween Spooky Days op walibi.nl 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.walibi.nl%2Fnl%2Falgemene-voorwaardenen&data=04%7C01%7C%7Cb7068ca65a944c36b76d08d9841af102%7C7392aafd1b2a46f781a9ab0e2f0e2146%7C0%7C0%7C637686074972123031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=s%2FcMwo5bVE9Oah7tkjwjPL2hJqUKXGFXKe5Cu5Eb0zE%3D&reserved=0

