
Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Halloween Fright Nights-actie (hierna:“de Actie”), georganiseerd 
door Coöperatie Primera. (4181 CD) Waardenburg aan de Koeweitstraat 14. 

 
1. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te 

stemmen met deze voorwaarden. 

2. Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen 

worden ingediend bij Primera. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

De Actie 

3. Klanten kunnen bij de Primera vestigingen te Nederland of via www.primera.nl een ticket kopen voor een 

bepaalde dag tijdens Halloween Fright Nights in attractiepark Walibi Holland. 

4. Per datum is er een beperkt aantal tickets beschikbaar, voor deze Actie geldt op=op. 

5. De klant kiest bij aankoop van het ticket de datum voor het bezoek aan Halloween Fright Nights. Na 

aankoop is omwisseling voor een andere datum en restitutie is niet toegestaan. 

6. Het ticket voor Halloween Fright Nights is geldig voor één persoon vanaf 6 jaar (kinderen t/m 5 jaar gratis 

toegang) en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid. Adviesleeftijd voor 

Halloween Fright Nights is 16 jaar en ouder. 

7. De barcode mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de toegang 

worden geweigerd. 

8. Alleen het ticket met unieke barcode geeft toegang tot Halloween Fright Nights in Walibi Holland. Het 

betaalbewijs zonder unieke barcode dat ook door Primera verstrekt wordt is geen toegangsbewijs en zal 

geweigerd worden aan de toegangspoort. 

9. Kopieën van het ticket worden niet geaccepteerd. 

10. Halloween Fright Nights vindt plaats op: 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27 & 28 oktober 2018 van 18.00 

uur tot 23.00 uur. Het attractiepark is daarvoor gewoon geopend vanaf 10:00 uur. Kijk voor meer 

informatie over Halloween Fright Nights op www.walibi.nl/frightnights   

11. Tickets voor Haunted Houses kunnen separaat via www.walibi.nl/frightnights gekocht worden.  

12. Dit evenement kan (te) intens zijn voor kinderen onder de 16 jaar. Walibi Holland adviseert ouders met 

kinderen om voor 18.00 uur het park te verlaten. 

13. Met het betreden van het park gaat u akkoord met het parkreglement, terug te vinden op www.walibi.nl. 

Op verzoek dient u uw ticket te tonen. 

14. Er kunnen maximaal 5 entreebewijzen gekocht worden per klant.  

15. Het ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.  

16. Het ticket is niet inwisselbaar voor geld, een andere datum, een ander entreebewijs of anderszins en er is 

geen restitutie mogelijk. 

 

Duur Actie 

17. De actieperiode waarbinnen ticket(s) voor deze actie gekocht kunnen worden loopt van maandag 3 

september 2018 tot en met zondag 28 oktober 2018.  

18. Voor de tickets geldt Op=Op 

19. Het ticket is geldig op één vooraf gekozen dag op één van de Halloween Fright Nights in de weekenden van 

oktober (6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27 & 28 oktober 2018) op basis van beschikbaarheid. 

 

 

http://www.primera.nl/walibi
http://www.walibi.nl/frightnights
http://www.walibi.nl/frightnights
www.walibi.nl


Diversen 

20. Primera en/of Walibi Holland zijn niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van ticket(s). 

21. Het ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 

Nadruk en het verhandelen van het ticket is verboden en hiervan zal aangifte worden gedaan. 

22. Primera kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, 

voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Primera. 

23. Primera is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat consumenten niet 

conform deze voorwaarden handelen en dan wel indien men zich naar het oordeel van Primera anderszins 

op frauduleuze wijze toegang verschaft tot deze Actie. 

24. Primera behoudt zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging 

of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.primera.nl  

 

Ruilen 

 

25. Ruilen of geld terug krijgen is niet mogelijk. Enige verleende restitutie wordt niet gecrediteerd en is 

volledig risico van de winkel, dit vanwege het feit dat Primera niet kan controleren of een entreebewijs al 

gebruikt is. 

 

http://www.primera.nl/

