
Actievoorwaarden Walibi Holland 

 Je unieke code voor een Walibi ticket staat rechts bovenin op het ANWB Ticket (onder 

‘Reserveringscode’) 

 Dit ANWB Ticket met unieke code is NIET geldig als entreeticket. 

 Verzilver uiterlijk 21 oktober 2020 je unieke code op walibi.nl/verzilveren voor een entreeticket op 

datum.  

 Je unieke code is te verzilveren voor een entreeticket op een reguliere openingsdag t/m 21 

oktober 2020 m.u.v. alle Halloween Fright Nights data (10, 11, 15, 16, 17 en 18 oktober 2020). 

 Let op: Zorg dat jij je unieke code op tijd verzilverd! Door veiligheidsmaatregelen i.v.m. het 

coronavirus is er een beperkt aantal entreetickets per dag beschikbaar, voor de entreetickets geldt 

op = op. Dit kan als gevolg hebben dat jij niet op de dag van jouw voorkeur een bezoek aan 

Walibi kunt brengen. Of dat je te laat je unieke code wilt verzilveren waardoor er geen beschikbare 

dagen meer zijn. 

 Na verzilvering is het niet mogelijk je entreeticket om te wisselen voor een andere datum.  

 Deze actie is niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen en/of elders verkregen tickets. 

 Het ANWB Ticket met unieke code mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële 

doeleinden worden gebruikt. 

 Binnen 14 dagen is het ANWB Ticket, mits de unieke code niet is gebruikt, te annuleren bij de 

ANWB. Na de annuleringstermijn is het niet mogelijk de aankoop te annuleren of het ANWB Ticket 

met unieke code in te wisselen voor geld, een product of anderszins indien de code door eigen 

toedoen niet of niet tijdig is verzilverd 

 Indien Walibi i.v.m. het coronavirus veiligheidsmaatregelen moet aanpassen wat gevolgen heeft 

voor het verzilveren van unieke codes zorgt Walibi voor een passende oplossing. 

 De ANWB en Walibi zijn niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van je ANWB Ticket met unieke 

code en/of tickets. 

 Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis toegang.  

 Kijk voor de actuele openingskalender en voor alle veiligheidsmaatregelen m.b.t. het coronavirus, 

zoals hoe en wanneer je wel en niet Walibi mag bezoeken op WALIBI.NL 

Kom je naar Walibi Holland dan 

 ben jij, en iedereen met wie jij een bezoek aan Walibi brengt, gezond; 
 ben je alleen of met mensen met wie jij in huis woont; 
 houd je ALTIJD 1,5 meter afstand van overige gasten en medewerkers; 
 heb je met niemand fysiek contact; 
 volg je altijd de aanwijzingen van de medewerkers van Walibi. 

 
Breng geen bezoek aan Walibi als jijzelf of iemand met wie je Walibi wilt bezoeken ziek is. 

(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°)) 

  

 


