
BELANGRIJK. Dit moet je weten voordat je 
vertrekt.

• Het gebruik van een amusementstoestel (attractie, 
speelterrein, waterglijbaan, zwembad, etc.) houdt 
een inherent risico in. We verwachten van de be-
zoekers dat ze gezond verstand aan de dag leggen 
en op een verantwoordelijke manier handelen om 
hun eigen gezondheid en veiligheid (en die van de 
mensen onder hun hoede) te beschermen. Je dient 
op een verantwoordelijke manier te handelen voor je 
eigen gezondheid en veiligheid en dient daarenbo-
ven voorzichtig te handelen voor de gezondheid en 
veiligheid van de mensen rondom jou. 
• De bezoekers dienen alle schriftelijke waarschu-
wingen TE LEZEN EN NA TE LEVEN, maar dienen ook 
de amusementstoestellen en al het veiligheidsmate-
riaal dat voorzien wordt op een correcte manier te 
gebruiken. Diegenen die de regels m.b.t. de amu-
sementstoestellen niet naleven kunnen uit het park 
worden gezet zonder te worden terugbetaald. Ge-
lieve de aan de ingang van ieder amusementstoestel 
gepubliceerde specifieke richtlijnen te lezen. 
• Iedere bezoeker van ons park heeft de wettelijke 
en morele verplichting om hoffelijk te zijn ten aanzien 
van de andere bezoekers en het parkpersoneel. Ge-
lieve respectvol te zijn ten aanzien van het park, van 
alle andere mensen rondom jou en van de natuur en 
van de dieren. 
WAARSCHUWING: bepaal zelf of je iets in staat bent 
om deel te nemen ALVORENS je ‘zomaar iets doet’ 
• De verschillende attracties in het park kunnen onze 
bezoekers schitterende herinneringen en heel wat 
plezier bezorgen! Echter kunnen amusement en wa-
terattracties ook activiteiten zijn die de adrenaline 
door je aderen jagen en die een aanzienlijke belas-
ting en kracht op je lichaam en zintuigen uitoefe-
nen, door de snelle acceleratie, snelheid en plotse 
en onvoorziene bewegingen in een attractie, die je 
lichaam in verschillende richtingen kunnen slinge-
ren, wat spierspanning en -stress op je lichaam kan 
veroorzaken, zoals je nek en rug, en je hartritme en 
bloeddruk kan doen toenemen. 
• Neem niet deel aan enige activiteit of attractie 
indien je onder invloed bent van alcohol, enige 
drugs (zowel wettelijke geneesmiddelen als il-
legale middelen) of een ander middel dat je ge-
zondheid, zintuigen, mentale alertheid, reflexen 
of coördinatie kan aantasten. 
• Neem niet deel aan enige activiteit of attractie 
indien je enige gezondheidsproblemen of reeds 
bestaande problemen of kwetsuren hebt of hebt 
gehad, indien je bang bent, met inbegrip van 
maar niet beperkt tot een probleem of letsel aan 
het hart, de zenuwen, de spieren, de rug, de nek, 
de beenderen, de gewrichten, de pezen, de liga-
menten, de hersenen, de ogen, de oren, het ze-
nuwstelsel of andere, indien je (eventueel) zwan-
ger bent, indien je in de laatste maanden een 
chirurgische ingreep hebt ondergaan of indien 
je nog steeds herstelt van enige ziekte, kwaal 
of medische aandoening, behandeling of proce-
dure. Jij bent de enige die kan bepalen of je je op 
fysiek en mentaal vlak goed genoeg voelt om op 
een veilige manier deel te nemen aan een attrac-
tie of enige andere activiteit. Het park staat niet 
in voor jouw gezondheid (je dient zelf te bepalen 
of je in staat bent om deel te nemen aan een at-
tractie of activiteit en dient zelf alle risico’s van 
enige activiteit waaraan je beslist deel te nemen 
op jou te nemen). 

ARTIKEL 1. Algemene bepalingen 
• Het parkreglement is bedoeld om alle bezoekers 
een fantastische en zorgeloze dag te bezorgen. 
• Elke bezoeker wordt geacht het parkreglement te 
kennen en er zich aan te houden. 
• Van zodra je het park/domein betreedt, ga je ak-
koord met het parkreglement. 
• Het parkreglement is opgesteld om de veiligheid 
van eenieder te waarborgen met respect voor ande-
ren en de omgeving.

 

ARTIKEL 2. Parking 
• Het parkeerterrein is toegankelijk tijdens de ope-
ningsdagen van het park. Dit vanaf 9.00 u tot 1 uur na 
sluitingstijd van het park.
• De parking kan opgereden worden via de Olen-
steenweg. Er is een inrit aan de verkeerslichten. De 
parking kan enkel verlaten worden via dezelfde weg, 
tenzij anders aangeduid door de parkeerwachter. Op 
de parking is de snelheid beperkt tot max. 15 km/u en 
voetgangers hebber er altijd voorrang. 
• Parkeren op de parking van het park is betalend. De 
betaling gebeurt vóór het buitenrijden en enkel door 
middel van een ticket of een Bobbejaanland-abon-
nement inclusief parking. De tickets kunnen gekocht 
worden aan de kassa’s, in de General Store of aan de 
parkingticketautomaat. Het parkeerticket is enkel 
geldig op de dag van betaling. 
• Parking voor personen met een beperking zijn voor-
zien op parking B aan de ingang van het park, enkel 
te gebruiken indien in het bezit van een offi  ciële par-
keerkaart voor personen met een handicap. 
• Autobussen dienen zich te parkeren op de speciaal 
daarvoor voorziene bus parkings. 
• De kiss & ride zone mag niet als parkeerplaats ge-
bruikt worden. De maximumtijd om hier stil te staan 
is 15 minuten. Ook de bushalte van onze pendelbus 
is geen parking en valt onder de algemeen geldende 
verkeerswetgeving. 
• Het is niet toegelaten voertuigen, van welke aard 
ook, ’s nachts op de parking te laten staan zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de directie. Indien dit 
toch voorvalt, zal het park om veiligheidsredenen ver-
plicht zijn het desbetreff ende voertuig te laten weg-
slepen op kosten van de eigenaar van het voertuig. 
• Kamperen, barbecueën en/of picknicken is niet toe-
gestaan op de parking. 
• Sluit uw voertuig goed af en laat geen waardevolle 
voorwerpen in de wagen liggen. Het park is niet ver-
antwoordelijk voor diefstal, schade of ongeval van de 
voertuigen die zich op de parking van het park bevin-
den. 
• Kinderen en/of huisdieren in de wagen achterlaten 
mag niet. Bij inbreuk zullen de bevoegde diensten 
verwittigd worden ter bevrijding van de kinderen en/
of de huisdieren. Bobbejaanland is niet verantwoor-
delijk voor mogelijk opgelopen beschadiging bij in-
terventies. 

ARTIKEL 3. Toegang tot het park 
• Door de toegangspoort te passeren, geeft u aan dat 
u het parkreglement onvoorwaardelijk aanvaardt en 
dat u geen recht heeft op terugbetaling van uw ticket 
of korting op de toegangsprijs kan eisen.
• Het parkreglement geldt ook voor abonnemen-
thouders. De directie van het park behoudt zich het 
recht voor om een abonnement in te trekken indien 
daar een gegronde reden voor bestaat.
• Bij grote evenementen en vanaf terreurniveau 3 past 
Bobbejaanland rugzak- en tassencontrole toe aan de 
ingang van het park. Wanneer men geen toestem-
ming geeft voor deze controle, krijgt men geen toe-

gang tot het park.
• Toegang krijgen tot het park kan enkel tijdens de 
openingsperiode en openingsuren van het park met 
een geldig en origineel toegangsbewijs en dit op een 
rechtmatige manier verkregen.
• Wij aanvaarden enkel de euro als gangbare munt. 
Andere aanvaarde betalingswijzen zijn betaalkaarten, 
Maestro, Visa, Eurocard, Mastercard. In de restaurants 
en horecapunten worden maaltijdcheques ook aan-
vaard. Biljetten van 100 euro, 200 euro en 500 euro 
worden enkel aanvaard bij de infobalie. Het afhalen 
van cash geld kan enkel aan de infobalie en is beperkt 
tot een maximum van 200 euro. Bobbejaanland be-
schikt niet over een bankautomaat voor het afhalen van 
cash geld. In ieder horecapunt of shop is er de moge-
lijkheid te betalen met een betaalkaart.
• De directie heeft het recht de kalender van het park 
te wijzigen. Openingsuren van attracties, horecapun-
ten en winkels kunnen ook gewijzigd worden zonder 
voorafgaand bericht. Dit geldt ook voor een wijziging 
op de entreeprijzen en verkoopsprijzen van producten 
en diensten.
• Wanneer het park wordt betreden op een niet-regle-
mentaire manier of een manier anders dan hierboven 
omschreven, zal een volwaardig volwassentarief wor-
den aangerekend. Bij weigering zal dit leiden tot ver-
wijdering uit het park en zal een administratieve boete 
worden aangerekend van 50 €. Bezoekers die de toe-
gang tot het park ontzegd zijn, kunnen het park niet 
meer opnieuw betreden tijdens het seizoen en kunnen 
hiervoor onder geen enkele voorwaarde een vergoe-
ding eisen.
• De toegang tot het park is gratis voor kinderen kleiner 
dan 1 meter. Vanaf 1 meter is de toegang betalend. De 
meting gebeurt steeds met schoenen aan aan de kassa 
en/ of toegangspoorten. Kinderen vanaf 1 meter be-
talen het op hen van toepassing zijnde tarief. Verloren 
toegangsbewijzen worden niet vervangen. Klachten, 
verzoeken en suggesties kunnen aan de infobalie en/
of via info@bobbejaanland.be worden gemeld. Kinde-
ren die zonder begeleiding het park bezoeken dienen 
minimaal 12 jaar oud te zijn. Als ouder(s) en/ of voogd 
blijft u steeds verantwoordelijk voor de daden van uw 
kinderen.
• Indien de capaciteit van het park overschreden 
wordt, heeft het park het recht bijkomende bezoekers 
die dag zonder vergoeding de toegang tot het park te 
weigeren.
• Indien 1 persoon of meer leden van een groep zich 
niet volgens het parkreglement gedraagt, heeft Bob-
bejaanland het recht de volledige groep uit het park te 
verwijderen.
• Blindengeleidehonden en assistentiehonden met 
een officiële gedragen hondenjas zijn gratis. Andere 
honden zijn toegelaten mits betaling van €3. Deze hon-
den moeten aan de leiband en vergezeld worden door 
hun begeleider. Ze mogen niet alleen worden achter-
gelaten en nooit een gevaar vormen voor de andere 
bezoekers. De begeleider van de hond dient ervoor te 
zorgen dat de hond het park niet bevuilt of beschadigt. 
De begeleider moet de uitwerpselen van de hond op-
ruimen en de plaats waar de hond zijn behoefte heeft 
gedaan proper achterlaten. Aan de infobalie krijgt u 
een gratis hondenpoepzakje. Honden mogen in geen 
geval de attracties, Kinderland of de horecapunten 
betreden. Bobbejaanland voorziet geen kennel/op-
vanglocatie voor dieren. Indien de regels niet worden 
opgevolgd, zullen de hond en begeleider het park 
moeten verlaten.
• Alle ongevallen en kwetsuren dienen onmiddellijk 
aangegeven te worden aan de EHBO-post voor regis-
tratie, nazicht en desgevallend verzorging.
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ARTIKEL 4. Fietsen, motorrijwielen, voer-
tuigen allerhande 
• Voor fietsen, bromfi etsen, scooters en motoren 
is er een fi etsenstalling voorzien op parking B, net 
onder het Monorailstation.
•Alle motorvoertuigen, (elektrische) fietsen, skate-
boards, rolschaatsen, moveboards en elektrische 
voertuigen zijn verboden in het park, met uitzonde-
ring van de eigen voertuigen van Bobbejaanland.
• Scootermobielen of gemotoriseerde rolstoelen 
voor personen met een beperking zijn toegelaten 
in het park, met een snelheidsbeperking van max. 
5 km/u. • Het park kan niet verantwoordelijke wor-
den gesteld voor diefstal, schade of ongeval van of 
met de fietsen of motorrijwielen die zich in de be-
schreven fi etsenstalling bevinden. 

ARTIKEL 5. Lockers 
• Aan de ingang van het park zijn er tegen betaling 
lockers voorzien voor het achterlaten van kostbare 
en andere voorwerpen.
• De lockers moeten leeggemaakt worden aan 
het einde van de dag. Er is geen bewaking van de 
lockers en Bobbejaanland is niet verantwoordelijk 
voor diefstal, poging tot inbraak en/ of enige scha-
de.
• Het is verboden om onbewaakte voorwerpen op 
het terrein achter te laten. Pakjes die verdacht zijn 
en onbewaakt worden achtergelaten, worden door 
het securityteam van het park of door politiedien-
sten verwijderd. • Bobbejaanland is niet verant-
woordelijk voor diefstal of beschadiging van voor-
werpen die onbewaakt worden achtergelaten. 
• De lockers worden iedere avond leeggehaald. 
Gevonden spullen worden bewaard bij de Verloren 
Voorwerpen. 

ARTIKEL 6. Openbare orde en goede ze-
den 
• We vragen om niet-aanstootgevende en aange-
paste kledij te dragen in het park en altijd identifi 
ceerbaar te zijn. Het dragen van minstens een 
hemd of T-shirt, bermuda, korte broek of rok en 
schoeisel is verplicht.
• In ieders belang is het verboden: 
- te roken in overdekte locaties en op plaatsen waar 
een rookverbod is aangeplakt, alsook in alle wacht-
rijen (zowel overdekte wachtrijen als in openlucht), 
alle speeltuinen, restaurants, winkels, binnenruim-
tes en toiletten. Dit geldt eveneens voor gebruikers 
van de elektronische sigaret. 
- drukwerk te verspreiden of aan te plakken en 
opiniepeilingen te houden zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de directie. 
- vergaderingenen/of toespraken te houden, pro-
paganda te voeren, geldintezamelen, voorwerpen 
uit te delen, te ruilen of te verkopen op de terreinen 
van Bobbejaanland zonder voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van de directie. 
- te zwemmen of te baden in vijvers, waterbassins 
en fonteinen. 
- om zich buiten de paden in bloemperken, struiken 
en op grasvelden te begeven. 
- afval te storten naast de vuilbakken
- dronken aan de toegangspoort te verschijnen of 
dronken te worden in het park. 
- vandalisme te plegen. 
- kledij te dragen die het gezicht vermomt. 
- vuurwerk, wapens, messen en/of ander explosief 
materiaal in het park binnen te brengen of te ver-
handelen. 
- diefstal te plegen en/of eigendommen te bescha-
digen van het park, personeel of andere bezoekers. 
- drugs mee te brengen en/of drugs te gebruiken 
en/of te verhandelen in het park en/of iemand aan 
te zetten tot drugsgebruik. 
- luidruchtige muziekinstallaties binnen te brengen. 
- veiligheidsinstructies van de operator te negeren. 
- geweld te plegen, agressie te uiten of ander ge-
vaarlijk gedrag te vertonen tegenover andere be-
zoekers of personeelsleden. 
- lange en/of scherpe objecten (paraplu’s, wandel-
stokken, selfi esticks, ...) mee te nemen op attrac-

ties. 
- om met drones boven het park te vliegen en te fil-
men in attracties zonder voorafgaandelijk akkoord 
van de directie. 
- grote voedselpakketten en/of drankpakketten mee 
te nemen in het park zonder uitdrukkelijke toestem-
ming van de directie. Deze lijst is niet limitatief opge-
steld. 
• Elke bezoeker die een overtreding begaat tegen de 
verboden uit artikel 6 (niet limitatief) alsook hun me-
deplichtigen, worden zonder enige discussie uit het 
park gezet en krijgt een administratieve geldboete 
ten belope van €50. 
• Bezoekers die de toegang tot het park ontzegd 
zijn, kunnen het park niet meer opnieuw betreden en 
kunnen hiervoor onder geen enkele voorwaarde een 
vergoeding eisen. 
• Wie strafbare feiten pleegt, zal bovendien straf-
rechtelijk vervolgd worden. 

ARTIKEL 7. Toegang tot de attracties
 • Bezoekers dienen de instructies die bij elke attrac-
tie worden geaffi  cheerd op te volgen. Het betreft 
de toegangsvoorwaarden, praktische richtlijnen 
enzovoort. Over deze richtlijnen is geen discussie 
mogelijk. • De operator kan beslissen om iemand 
de toegang tot de attractie te weigeren, indien die 
bezoeker zich niet houdt aan de regels van dit regle-
ment. 
• Ouders en/of jeugdbegeleiders (16+) en/of leer-
krachten worden verantwoordelijk geacht voor de 
kinderen die ze begeleiden. 
• Op de attracties dienen de bezoekers zich te ge-
dragen als een normaal voorzichtig persoon. Zo niet 
kunnen bij eventuele schade verdere stappen onder-
nomen worden tegen deze onvoorzichtige bezoeker. 
• Voor bepaalde attracties kan er een beperking in 
gewicht of lichaamsgrootte per gondel gelden. 
• Omwille van weersomstandigheden (wind, regen, 
onweer, ...) kunnen bepaalde attracties (tijdelijk) ge-
sloten worden. Dit geldt ook in geval van technische 
tussenkomst en/of onderhoud. De sluiting van één 
of meer attracties kan in geen geval leiden tot een 
gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het toe-
gangsticket. 
• Op minder drukke dagen/momenten worden som-
mige attracties afwisselend geopend. Bobbejaan-
land waarborgt dat elke attractie gedurende mini-
mum 50 procent van de openingstijd operationeel is. 
Het beurtelings openen van attracties wordt aange-
duid aan de attractie. Dit kan in geen geval leiden tot 
een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het 
toegangsticket. • De bezoeker is verplicht de duide-
lijk uitgestippelde wachtrijen te volgen en zijn/haar 
beurt af te wachten. Bij misbruik kan de toegang tot 
het park ontzegd worden. De ingangen, uitgangen 
en nooduitgangen van de verschillende attracties 
mogen door geen enkel voorwerp of persoon belem-
merd worden. 
• Elke bezoeker moet de attractie verlaten na afloop 
van de rit. Indien hij/zij opnieuw van de attractie 
wenst te genieten, moet hij/zij opnieuw de hierboven 
beschreven wachtrijen afleggen. 
• Sommige wachtrijen van attracties worden geslo-
ten een halfuur voor het sluitingsuur van het park. 
• Voor personen met een handicap en hun begelei-
ders  (16+) gelden specifieke regels. Deze zijn terug 
te vinden in de brochure “nuttige info voor perso-
nen met een beperking en hun begeleiders”, die ter 
beschikking wordt gesteld aan de infobalie of op de 
website van Bobbejaanland: https://www.bobbe-
jaanland.be/plan-je-bezoek/mindervaliden-infor-
matie.

ARTIKEL 8. Beeldmateriaal 
• Voor uw en onze veiligheid wordt er op het ter-
rein, in de gebouwen en aan de attracties gebruik 
gemaakt van camerabewaking. Bobbejaanland be-
houdt zich het recht om bij verdenking van strafbare 
feiten het beeldmateriaal aan de bevoegde instanties 
over te dragen. 
• Het is mogelijk dat er tijdens uw bezoek foto’s wor-

den genomen of video-opnames worden gemaakt die 
later eventueel worden gebruikt voor de communica-
tie over het park in verschillende mediatoepassingen. 
(print, online, tv,... deze lijst is niet limitatief) De ge-
bruiksrechten van dit beeldmateriaal zijn van Bobbe-
jaanland en kunnen bijgevolg gebruikt worden zonder 
enige beperking. Het gebruik van het beeldmateriaal is 
niet beperkt in tijd en locatie. 
• Klanten die niet willen dat er beeldmateriaal wordt ge-
bruikt, dient dit kenbaar te maken bij de infobalie alvo-
rens het park te betreden.

ARTIKEL 9. Verloren gelopen kinderen 
• Verloren gelopen kinderen kunnen steeds worden 
opgehaald door hun ouders/begeleiders aan de EH-
BO-post. U kan aan de info of op de hulppost een geel 
polsbandje bekomen waarop u een telefoonnummer 
kan vermelden. 

ARTIKEL 10. Verloren voorwerpen 
• Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn bezittin-
gen. Gevonden voorwerpen worden steeds gedepo-
neerd bij de infobalie aan de ingang van het park. 
• Het park kan niet verantwoordelijk worden gesteld 
voor diefstal of schade aan verloren voorwerpen. 
• Aangiften van verloren voorwerpen kunnen gebeuren 
via e-mail naar info@bobbejaanland.be of aan de info-
balie in het park. • Gevonden voorwerpen kunnen na 
contact met Bobbejaanland afgehaald worden aan de 
dienstingang (onthaal) van Bobbejaanland of worden 
per post op kosten van de eigenaar terugbezorgd. Via 
https://ilost.co/nl/org/bobbejaanland kan je op elk 
moment een overzicht terugvinden van de voorwerpen 
die gevonden worden in Bobbejaanland.
• Verloren voorwerpen worden maximaal 1 maand be-
waard.  

ARTIKEL 11. Eten & drinken 
• Attracties en winkels mogen niet worden betreden 
met voedsel, drank, sigaretten of elektronische sigaret-
ten. 
• Van elke persoon die alcohol wil kopen, mag gevraagd 
worden zijn leeftijd aan te tonen. Het is namelijk verbo-
den om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bie-
den aan wie jonger is dan 16 jaar. Met alcohol worden 
alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. 
bedoeld, onder andere bier, wijn... 
• Informatie over allergenen, de gebruikte ingrediënten 
en samenstelling van onze gerechten, kan u voor het 
bezoek schriftelijk aanvragen via info@bobbejaanland.
be of terugvinden op onze website. U kan eveneens ter 
plaatse meer informatie vragen aan de F&B afdelings-
verantwoordelijke. 
• In geval van een klacht over de maaltijd dient de be-
zoeker dit onmiddellijk te melden aan de verantwoor-
delijke van het restaurant. Latere opmerkingen hierover 
worden niet meer aanvaard. 
• Het assortiment van de verschillende eet- en drankge-
legenheden, alsook de verkoopprijs, is duidelijk geaffi-
cheerd in elk verkooppunt en elke shop. Aangaande 
de geldende prijzen is geen enkele discussie en/of ver-
haal mogelijk. Verkochte goederen worden niet meer 
ingeruild, noch teruggenomen. 
• Controleer uw verkregen wisselgeld meteen aan de 
kassa. Achteraf worden hierover geen klachten meer 
aanvaard. 
• Picknick kan enkel geconsumeerd worden op de daar-
toe voorziene plaatsen in het park. 
• Iedereen die zich schuldig maakt aan gebruik van vals 
geld, diefstal of poging tot wordt de toegang tot het 
park ontzegd of wordt verwijdert uit het park. Bovenop 
de waarde van de gestolen goederen wordt een admi-
nistratieve geldboete geïnd van €50. Strafbare feiten 
worden gerechtelijk vervolgd. 

ARTIKEL 12. Shops 
• Het assortiment van de verschillende shops, alsook de 
verkoopprijs, is duidelijk geafficheerd in elk verkoop-
punt en elke shop. Aangaande de geldende prijzen is 
geen enkele discussie en/of verhaal mogelijk. Verkoch-
te goederen worden niet meer ingeruild, noch terugge-
nomen. 



U dient volledig aangekleed te zijn

Volg steeds de instructies van het personeel op

U dient zichzelf goed vast te houden in de 
attractie

U kan nat worden in deze attractie

Gelieve uw hoofd steeds recht te houden in de 
attractie

Gelieve zelf de beugel te sluiten als u heeft 
plaatsgenomen

Deze attractie kan duizeligheid veroorzaken

Verboden eten en/of drinken mee te nemen in 
de attractie

Verboden kinderwagens mee te nemen in de 
wachtrij

Verboden te roken in de wachtrij/attractie

Verboden losse voorwerpen mee te nemen in 
de attractie

Rugzakken en tassen kunnen niet mee in de 
attractie

Het gebruik van camera’s en of selfiesticks is 
verboden

Verboden deze attractie te betreden onder 
invloed van alcohol en/of of andere verdovende 
middelen

Lange haren mogen niet los blijven in deze 
attractie. Gelieve deze in een staart te doen

Zwangere vrouwen worden niet toegelaten

Verboden armen en/of benen uit de gondel te 
steken

Verboden te schommelen met de boot

Verboden om in de tegengestelde vaarrichting 
plaats te nemen

Verboden recht te staan tijdens de rit

Deze attractie is af te raden voor mensen met 
rug en/of nekklachten

Deze attractie is af te raden voor mensen met 
hartklachten

Mensen met gipsverbanden worden niet 
toegelaten

Verboden voor te steken

• Iedereen die zich schuldig maakt aan gebruik van 
vals geld, diefstal of poging tot diefstal wordt de 
toegang tot het park ontzegd en/of wordt verwij-
dert uit het park. Bovenop de waarde van de gesto-
len goederen wordt een administratieve geldboete 
geïnd van €50. Strafbare feiten worden gerechtelijk 
vervolgd. 
• Controleer uw verkregen wisselgeld meteen aan 
de kassa. Achteraf worden hierover geen klachten 
meer aanvaard. 

ARTIKEL 13. Abonnementen 
• Het abonnement is strikt persoonlijk, niet over-
draagbaar en alleen geldig met een recente en her-
kenbare pasfoto. 
• Houd het abonnement bij ieder bezoek klaar aan 
de toegangscontrole, bijkomende persoonlijke le-
gitimatie kan gevraagd worden. 
• Misbruik leidt tot inbeslagname van het abonne-
ment zonder enige terugbetaling. 
• Het abonnement geeft recht op regulier dag-
bezoek aan Bobbejaanland tot en met de laatste 
openingsdag van het bewuste kalenderjaar tenzij 
anders aangegeven op het abonnement. Het abon-
nement is niet geldig op sluitingsdagen of sold out-
-dagen die worden aangekondigd. 
• Bobbejaanland neemt geen verkochte abonne-
menten terug. 
• Bobbejaanland is niet aansprakelijk voor verlies, 
beschadiging of diefstal van het abonnement. Voor 
het aanmaken van een nieuwe abonnementskaart 
wordt €10 administratieve kost aangerekend. 
• Het abonnement kan niet gecombineerd worden 
met andere acties of kortingen. 
• Extra voordelen zijn onder voorbehoud van wijzi-
gingen. 
• Een upgrade tussen de verschillende abonne-
mentsformules is enkel mogelijk tussen abonne-
menten met dezelfde geldigheidsdatum. 
• Bij de hernieuwing van abonnementen kan er 
geen kassaticket in mindering worden gebracht bij 
de aankoop van een nieuw abonnement. 
• De toegangsprijs van uw dagticket kan in minde-
ring gebracht worden van de prijs van uw abonne-
ment onder strikte voorwaarden: 
- dit is enkel mogelijk op de dag van uw bezoek aan 
de infobalie (binnen in het park).
- op vertoon van uw persoonlijke kassaticket. - de 
waarde die in mindering wordt gebracht is de waar-
de die u effectief heeft betaald om toegang te krij-
gen tot het park. 
- bij een 1+1-actie wordt de gemiddelde prijs per 
persoon berekend en in mindering gebracht.
- de actie is enkel geldig voor bezoekers die aanwe-
zig zijn in het park vermits er meteen een foto wordt 
gemaakt aan de infobalie. 

ARTIKEL 14. Het park verlaten 
• Bezoekers die het park op dezelfde dag opnieuw 
wensen te bezoeken, zijn verplicht een stempel te 
vragen (aan de poortmedewerker). 
• Bij calamiteiten, brand, ongeval, evacuatie ... 
moeten de instructies van het personeel van het 
park of de ordediensten strikt en onvoorwaardelijk 
worden opgevolgd. Tevens zal er een waarschu-
wing door het omroepsysteem luiden. 
• Bij evacuatie is het betreden van gebouwen of 
opnieuw betreden van geëvacueerde attracties 
niet toegelaten zonder toestemming van de verant-
woordelijke van het park. 
• Het is niet toegestaan dat rolstoelen en bolderkar-
ren, die eigendom zijn van Bobbejaanland, het park 
verlaten. 
• Alle bezoekers dienen het park te verlaten op ten 
laatste het sluitingsuur. Het securityteam van het 
park zal daarna de nog aanwezigen vragen om het 
park te verlaten. Uw aanwezigheid is strafbaar als u 
weigert het park te verlaten en er zal er een admi-
nistratieve geldboete ten belope van €50 worden 
opgelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 15. Verklaring van symbolen


