
Voorwaarden Walibi & Bellewaerde 
 
- Dit e-ticket is niet inwisselbaar voor contanten 
- Dit e-ticket is niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen en/of kortingsacties 
- Parking niet inbegrepen 
- Niet geldig op dagen dat het park is uitverkocht 
- Gratis toegang voor kinderen kleiner dan 1m 
- Dit ticket mag niet worden gekopieerd of verder verkocht. Elk misbruik wordt strafrechtelijk 

vervolgd 
 

Registreren van tickets voor Walibi Belgium 

1. Surf naar www.walibi.be  
2. Klik beneden op de homepagina in het kader “HEB JE EEN TICKET” op de rode knop 

“Reserveer Online”. Dan kom je terecht op het registratieplatform.  

3. Kies je taal.  
4. Vul alle cijfers in van de barcode die vermeld staat op het ticket. Je kunt hier slechts 1 

barcode per keer ingeven!  
5. Indien je een geldige barcode hebt ingevuld kun je de nieuwe datum van bezoek aanduiden 

op de kalender. Je klikt ook in het rechterkader op het uurschema. Zo heb je de datum van 
bezoek in het rode blokje staan en het uurschema in het groene balkje. 

6. Nadien verschijnt op het scherm de bevestigingsboodschap van de dag en het uur dat je 
geselecteerd hebt. Indien correct klik je verder op de knop “BEVESTIGEN”. Nadien is 
aanpassen niet meer mogelijk! Controleer dus zeer goed of je selectie correct is!  

7. Tot slot vul je je emailadres in en zul je deze bevestiging in je mailbox ontvangen. Controleer 
goed je emailadres: indien je een foutief emailadres invult zul je geen bevestiging ontvangen.  

8. Neem de bevestigingsmail en de originele tickets mee op de dag van bezoek. Je originele 
tickets zullen gescand worden aan de ingang.  

 
Veel plezier gewenst! 

 

Registreren van tickets voor Bellewaerde Park 

1. Surf naar www.bellewaerde.be  

2. Klik bovenaan rechts op de groene knop “TICKETS”. 

3. Nadien klik je in het kader “IK HEB AL TICKETS” op de groene knop “RESERVEER ONLINE”. Dan 

kom je terecht op het registratieplatform. 

4. Kies je taal. 

5. Vul alle cijfers in van de barcode die vermeld staat op het originele ticket. Je kunt hier slechts 

1 barcode per keer ingeven! 

6. Indien je een geldige barcode hebt ingevuld kun je je nieuwe datum van bezoek aanduiden 

op de kalender. Je klikt ook in het rechterkader op het uurschema. Zo heb je de datum van 

bezoek in het rode blokje staan en het uurschema in het groene balkje. 

7. Nadien verschijnt op het scherm de bevestigingsboodschap van de dag en het uur dat je 

geselecteerd hebt. Indien correct klik je verder op de knop “BEVESTIGEN”. Nadien is 

aanpassen niet meer mogelijk! Controleer dus zeer goed of je selectie correct is!  

8. Tot slot vul je je emailadres in en zul je deze bevestiging in je mailbox ontvangen. Controleer 

goed je emailadres: indien je een foutief emailadres invult zul je geen bevestiging ontvangen. 

http://www.walibi.be/
http://www.bellewaerde.be/


9. Neem de bevestigingsmail en de originele tickets mee op de dag van bezoek. Je originele 

tickets zullen gescand worden aan de ingang.  

Veel plezier gewenst! 

 

 

 

 

 


