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TICKETVOORWAARDEN KABONK 

Versie: januari 2022 

Definities 

 

Kabonk: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Breepark Kabonk Breda B.V. 
 

Klant: Een natuurlijke perspoon of rechtspersoon die met Kabonk op 
enigerlei wijze direct of indirect een overeenkomst aangaat. 
 

Ticket(s): Het toegangsbewijs, in digitale vorm of fysiek verkregen, voor de 
toegang tot Kabonk. 
 

Ticketvoorwaarden: Deze onderhavige ticketvoorwaarden 
 

Overeenkomst: 
  

Deze overeenkomst 

Website: www.kabonk.nl 
 

  
 

 
1. Toepasselijkheid 

 
1.1. Deze Ticketvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Kabonk en de 

Klant, waaronder in ieder geval begrepen de Overeenkomst tussen Kabonk en de Klant. 
 

1.2. Deze Ticketvoorwaarden worden ter hand gesteld bij het aankopen van een Toegangsbewijs via 
de Website van Kabonk. De Klant aanvaardt deze Ticketvoorwaarden bij het aangaan van een 
Overeenkomst of het maken van een reservering via de website van Kabonk, accepteert de 
toepasselijkheid ervan en stemt in met de inhoud ervan middels een akkoordverklaring. 
 

1.3. Afwijkingen van deze Ticketvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk 
zijn overeengekomen en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst.  
 

1.4. Indien en voor zover één of meerdere bepalingen in deze Ticketvoorwaarden op enig moment 
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze 
Ticketvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
 

1.5. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Ticketvoorwaarden kan de Klant 
geen beroep doen op nietigheid en/of vernietiging van de gehele met Kabonk gesloten 
Overeenkomst(en).  
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2. Tickets 
 

2.1. Het Ticket geeft voor één dag toegang tot Kabonk voor één persoon op de datum, tijdstip en/of 
periode die op het Ticket staat vermeld. Indien van toepassing dient de aangegeven leeftijd op 
het Ticket overeenkomstig te zijn met de betreffende Klant. Bij binnenkomst wordt het Ticket 
gescand. Indien van toepassing dienen eventuele kortingsbonnen terplekke overhandigd en/of 
getoond te kunnen worden. 
 

2.2. Op verzoek dient in ieder geval bij binnenkomst het Ticket door de Klant te worden getoond. 
 

2.3. Na het verstrijken van de vermelde geldigheidsduur van het Ticket, vervalt daarmee de geldigheid 
van het Ticket. 
 

2.4. Bij het (tussentijds) verlaten van Kabonk, vervalt de geldigheid van het Ticket. 
 

2.5. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander Ticket of anderszins inwisselbaar. 
 

2.6. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins worden gebruikt voor commerciële 
doeleinden. 
 

2.7. Met het betreden van Kabonk gaat de Klant akkoord met de huisregels en algemene 
voorwaarden van Kabonk. 
 

2.8. Het herroepingsrecht bij koop op afstand is niet van toepassing op online aangekochte Tickets, 
daar dit valt onder vrijetijdsbesteding.  

 
3. Betaling 

 
3.1. Betaling van de online aangekochte Tickets en/of diensten dient te geschieden via een van de 

betalingsmogelijkheden zoals aangeboden op de Website van Kabonk.  
 

4. Annulering 
 

4.1. De Klant kan aangekochte Tickets via de Website van Kabonk niet annuleren, wijzigen of 
retourneren, mits in een onvoorziene situatie door Kabonk zelf bij Klant aangedragen.  
 

4.2. De klant heeft het recht om binnen 48 uur voor een gedane reservering voor een bezoek aan 
Kabonk de reservering te verzetten naar een andere datum. Het omboeken van reserveringen 
binnen 48 uur is, ongeacht de gronden, niet mogelijk.  
 

5. Informatie, uitingen en mededelingen 
 

5.1. Alle door Kabonk gedane mededelingen of anderszins verschafte informatie, zoals openingstijden 
en tarieven, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen.  
 

5.2. Openingstijden kunnen worden gewijzigd in verband met weersomstandigheden, drukte of andere 
omstandigheden. Actuele informatie hieromtrent wordt vermeld op de Website en de Social 
Media van Kabonk. 
 

5.3. Kabonk is nimmer aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Kabonk en/of derden namens 
Kabonk aan de Klant gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins 
verschafte informatie.  
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6. Overmacht 
 

6.1. Kabonk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien er 
sprake is van overmacht krachtens de wet. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: 
werkstaking binnen het bedrijf van Kabonk en bijzondere omstandigheden of calamiteiten die 
nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onverantwoord maken (waaronder begrepen 
technische storingen). 
 

6.2. Schade van de Klant als gevolg van overmacht, anders dan restitutie van of kwijtschelding van de 
prijs van het gedeelte van de Overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor 
vergoeding in aanmerking. 
 

7. Slotbepalingen 
 

7.1. Op deze Ticketvoorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
 

 
 

 

 


