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Kleuter Lager Secundair Aantal

TOEGANG 
PARK

Prijs leerlingen � 18,00 x  lln. � 19,50 x  lln. � 20,50 x  lln.  lln.  =  � 

Gratis begeleider 1 per 10 1 per 10 1 per 15  bgl.  =  � 0,00

Extra begeleider � 18,00 x  bgl. � 19,50 x  bgl. � 20,50 x  bgl.  bgl.  =  � 

TOEGANG
AQUAPARK

Prijs leerlingen � 11,50 x  lln. � 11,50 x  lln. � 11,50 x  lln.  lln.  =  � 

Gratis begeleider 1 per 10 1 per 10 1 per 15  bgl.  =  � 0,00

Extra begeleider � 11,50 x  bgl. � 11,50 x  bgl. � 11,50 x  bgl.  bgl.  =  � 

Subtotaal  =  € 
-10 % KORTING (reservatie voor 31/01/2022)  =  €

Prijs Aantal

MENU*
BELLEWAERDE 

PARK

Kids Meal1:  1 hamburger + 1 sausje naar keuze + frietjes + 1 water 33cl � 4,95      x  lln.  =  � 

Kids Meal2: 1 penne bolognaise + 1 water 33cl � 4,95      x  lln.  =  � 

Kids Meal + dessert: 1 raketijsje � 5,95      x  lln.  =  � 

Warme wafel � 2,00      x  lln.  =  � 

Subtotaal  =  € 

TOTAAL  =  € 

Gelieve deze bon in DRUKLETTERS in te vullen en de gepaste vakjes aan te kruisen.

Naam van de school:

Adres:

Postcode: Gemeente: Land:

Tel.: Fax: E-mail:

Contactpersoon: Functie:

Reeds klant:   Ja   Nee
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Document terug te sturen, gedateerd en ondertekend 
via mail: reservations.blw@cda-parks.com
per post: Bellewaerde - Reservatiedienst

Meenseweg 497, 8902 Ieper

Belpark en de klant wanneer er toegangskaarten of diensten worden besteld.
Ik wil op de hoogte gehouden worden van promotionele aanbiedingen van    Bellewaerde Park   Bellewaerde Aquapark 
Alle informatie inzake ons privacybeleid kan u nalezen op de website www.bellewaerde.be. U heeft het recht om uw toestemming 
op elk moment in te trekken. Hiervoor kan u een mail sturen naar privacy@bellewaerde.be.

Plaats en datum Gelezen en goedgekeurd, handtekening Stempel

Voor meer informatie kan je contact opnemen per mail: 
reservations.blw@cda-parks.com

 Ik ontvang mijn tickets (schrappen wat niet past: geprinte tickets / digitale tickets) graag op voorhand zonder bijkomende kosten. Ik 
betaal de vermelde som (ten laatste 21 dagen voor mijn uitstap) met een overschrijving.

I k ga akkoord dat Belpark NV mijn gegevens verwerkt. Deze verwerking is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen 

* Gelieve 1 Kids Meal te kiezen voor de volledige groep.

 Ik voorzie de uitstap op (dag) /          (maand) / 2022*

Totaal aantal leerlingen: Totaal aantal begeleiders:

 BUS            AUTO             OPENBAAR VERVOER              FIETS  ANDERE

*  Prijsvariaties zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Openingstijden en tarieven onder voorbehoud van wijzigingen zonder terugbetaling of vergoeding. Deze schooltarieven 
zijn enkel geldig voor groepen van tenminste 20 leerlingen. Schooltarieven geldig van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Reservering verplicht 
minstens 21 dagen op voorhand.



bellewaerde.be aquapark.bellewaerde.be

Kleuter Lager Secundair Aantal

COMBI 
PARK

Prijs leerlingen � 20,50 x  lln. � 22,00 x  lln. � 23,00 x  lln.  lln.  =  � 

Extra begeleider � 20,50 x  bgl. � 22,00 x  bgl. � 23,00 x  bgl.  bgl.  =  � 

COMBI
AQUAPARK

Prijs leerlingen � 14,00 x  lln. � 14,00 x  lln. � 14,00 x  lln.  lln.  =  � 

Extra begeleider � 14,00 x  bgl. � 14,00 x  bgl. � 14,00 x  bgl.  bgl.  =  � 

Subtotaal  =  € 
-10 % KORTING (reservatie voor 31/01/2022)  =  €

Totaal  =  € 

Gelieve deze bon in DRUKLETTERS in te vullen en de gepaste vakjes aan te kruisen.
Naam van de school:

Adres:

Postcode: Gemeente: Land:

Tel.: Fax: E-mail:

Contactpersoon: Functie:

Reeds klant:   Ja   Nee

 Ik voorzie de uitstap op (dag) /          (maand) / 2022*

Totaal aantal leerlingen: Totaal aantal begeleiders:
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2 Document terug te sturen, gedateerd en ondertekend 
via mail: reservations.blw@cda-parks.com
per post: Bellewaerde - Reservatiedienst

Meenseweg 497, 8902 Ieper

Voor meer informatie kan je contact opnemen per mail: 
reservations.blw@cda-parks.com

In Flanders Fields Museum 

Kleuter Lager Secundair Aantal

COMBI 
PARK

Prijs leerlingen � 19,50 x  lln. � 21,00 x  lln. � 22,00 x  lln.  lln.  =  � 

Extra begeleider � 19,50 x  bgl. � 21,00 x  bgl. � 22,00 x  bgl.  bgl.  =  � 

COMBI
AQUAPARK

Prijs leerlingen � 13,00 x  lln. � 13,00 x  lln. � 13,00 x  lln.  lln.  =  � 

Extra begeleider � 13,00 x  bgl. � 13,00 x  bgl. � 13,00 x  bgl.  bgl.  =  � 

Subtotaal  =  € 
-10 % KORTING (reservatie voor 31/01/2022)  =  €

Totaal  =  € 

Yper Museum 

Lager Secundair +18 Aantal

COMBI 
PARK

Prijs leerlingen � 21,00 x  lln. � 23,50 x  lln. � 31,50 x  lln.  lln.  =  � 

Extra begeleider � 21,00 x  bgl. � 23,50 x  bgl. � 31,50 x  bgl.  bgl.  =  � 

COMBI
AQUAPARK

Prijs leerlingen � 13,00 x  lln. � 14,50 x  lln. � 19,50 x  lln.  lln.  =  � 

Extra begeleider � 13,00 x  bgl. � 14,50 x  bgl. � 19,50 x  bgl.  bgl.  =  � 

Subtotaal  =  € 
-10 % KORTING (reservatie voor 31/01/2022)  =  €

Totaal  =  € 

Memorial Museum Passchendaele 1917 

Kleuter Lager Secundair Aantal

BELLEWAERDE 
PARK

Prijs leerlingen + �2,00 per leerling + �2,00 per leerling + �2,00 per leerling  lln.  =  � 

Overzicht
Gelieve uw keuze te omcirkelen: 
Carnivoren / Herbivoren / Attracties & 
Technologie / Waterzuivering

Totaal  =  € 

Rondleiding achter de schermen
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In Flanders Fields Museum 

Yper Museum 

Memorial Museum Passchendaele 1917 

Rondleiding achter de schermen

Snuffelen je leerlingen graag rond in een nieuwe 
omgeving ? Boek dan zeker een van de interessante 
educatieve rondleidingen. De gids neemt jullie mee 
achter de schermen van Bellewaerde Park en vertelt 
honderduit over de dieren of attracties en technologie. 
Een schoolreis waar je heel wat van opsteekt ! 

Het In Flanders Field Museum vertelt het verhaal 
van de Eerste Wereldoorlog in de West-Vlaamse 
frontstreek, van de inval in België tot het einde van 
de oorlog. Samen met de levensechte personages, 
interactieve opstellingen en authentieke objecten
laten ze je de jaren 1914-18 zélf beleven.

Het leven zoals het was, middeleeuwen geleden. 
Hoe men vroeger leefde? Een beetje zoals nu, maar 
dan helemaal anders. Het Yper Museum dompelt de 
bezoeker via een interactief parcours onder in de 
leefwereld van de Westhoek. Van de middeleeuwen 
tot nu. Een leerrijke, vernieuwende én verrassende 
ervaring voor alle leeftijden!

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 vertelt het 
verhaal van de Eerste Wereldoorlog, met specifieke 
aandacht voor de Slag bij Passendale. Aan de hand 
van authentieke brieven, uniformen, videofragmenten 
… krijgen groot en klein zicht op het leven rond en 
op de slagvelden. De interactieve elementen laten 
de jongste bezoekers kennismaken met de Groote 
Oorlog.

bellewaerde.be aquapark.bellewaerde.be



VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de parken Bellewaerde Park, Bellewaerde Aquapark, Walibi Belgium en Aqualibi, hierna te noemen Belpark.

Om te kunnen profiteren van het groepstarief moet de groep bestaan uit ten minste 20 betalende personen die het park op dezelfde dag bezoeken. Voor mindervalide 
groepen minstens 10 personen.  

• Reservering aanbevolen zo snel mogelijk om de beschikbaarheid te garanderen. 
• Voor ontvangst van tickets of e-tickets voorafgaand aan de datum van bezoek vragen we een betaling van 100% van de reservatie.
• Indien de bestelling, of de bevestiging van de definitieve groepsgrootte, minder dan 21 dagen voor de datum van het bezoek bij de Reservatiedienst toekomt, 

wordt een toeslag van 2 � inclusief btw per ticket toegepast. 
• Voorwaarden voor gratis tickets hebben enkel betrekking op de toegangstickets. Niet op maaltijd of andere extra’s.
• Ongebruikte tickets kunnen na het bezoek worden geretourneerd als ze binnen 15 dagen na de datum van het bezoek worden geretourneerd. 
• Het bestellen van extra tickets na betaling : 
• Om te kunnen profiteren van dezelfde voorwaarden, moet de toevoeging worden vermeld vóór de datum van het bezoek via een 2e reservering, bevestigd door de 

Reservatiedienst. 
• Als het bedrag niet binnen de vereiste termijn is betaald, wordt uw reservering automatisch geannuleerd. 
• Betalingen ter plaatse aan de kassa zijn mogelijk indien dit vooraf aan de Reservatiedienst wordt gemeld.

Betalingen dienen te gebeuren via overschrijving:
Voor Bellewaerde Park & Bellewaerde Aquapark : 
• Vanuit België: IBAN BE77 0018 9571 4042 – BIC : GEBABEBB
• Vanuit Frankrijk : via bankcheque of overschrijving ia rekeningnummer BNP Paribas - IBAN : FR76 3000 4024 7500 0109 5908 408 – BIC : BNPAFRPP XXX 
Voor Walibi Belgium & Aqualibi : 
• België : IBAN BE29 0018 7515 2264 BIC GEBABEBB
• Frankrijk : IBAN FR76 3000 4013 2800 0136 9398 004 BIC BNPAFRPPXXX

Reservering van tickets met menu's 
• Om een goede service te garanderen, vragen wij u om ons ten minste 21 dagen voor de datum van uw bezoek het exacte aantal menu's mee te delen. Dit nummer 

wordt als definitief beschouwd en wordt gefactureerd. 
• Voor Bellewaerde Park worden de tijden voor de maaltijden op het moment van de reservering meegedeeld. Deze tijden staan ook vermeld in de 

bevestigingsdocumenten. 
• Op de dag van het bezoek wordt uw tafel gereserveerd gedurende 15 minuten. 
• Voor elke uitstap met maaltijden of KIX-kaarten is een betaling van 100% vereist als bevestiging van de bestelling. 
• Als het bedrag niet binnen de gestelde termijn is betaald, wordt uw reservering automatisch geannuleerd. 
• Extra betalingen ter plaatse aan de kassa zijn mogelijk indien dit vooraf aan de Reservatiedienst wordt gemeld.

Annulaties van reservaties
Alleen toegangskaarten: 
• Elke annulering moet ten minste 21 dagen voor de datum van het bezoek per post of per email aan ons worden meegedeeld. 
• In geval van annulering of niet-opdagen op de datum van het bezoek wordt 40� in rekening gebracht.

Toegangskaarten met maaltijd: 
• Alle annuleringen van maaltijden moeten ten minste 21 dagen voor de datum van het bezoek per post of per email aan ons worden doorgegeven.
• De verantwoordelijke van de groep moet ons de groepstickets en maaltijdvouchers aangetekend toesturen. 
• De betaling wordt dan volledig terugbetaald. 
• Er worden 40� administratiekosten in rekening gebracht.
• Indien de termijn van 21 dagen niet wordt gerespecteerd of indien de groep niet komt opdagen op de dag van het bezoek, worden alle maaltijden in rekening 

gebracht. 
• De datum van de annuleringsaanvraag wordt in aanmerking genomen voor de termijn van 21 dagen, en niet de datum van ontvangst van de documenten door 

Belpark.

Terugbetaling van ongebruikte tickets en/of maaltijdvouchers :
Tickets en maaltijdvouchers betaald voor de datum van het bezoek: 
• Ongebruikte toegangskaarten en maaltijdvouchers moeten binnen de 15 dagen na de datum van het bezoek per aangetekende brief worden teruggestuurd naar 

de reservatiedienst, vergezeld van uw volledige gegevens: reserveringsnummer, naam van de groep, adres, datum van het bezoek, naam van uw bank, IBAN-
code en BIC-code (voor Frankrijk: RIB). 

• Gelieve de tickets terug te sturen naar het park in kwestie: 
• Walibi Belgium – tav Reservatiedienst - Boulevard de l'Europe 100 - 1300 Wavre - België
• Bellewaerde Park - tav Reservatiedienst – Meenseweg 497 – 8902 Ieper - België

• Ongebruikte maaltijdvouchers worden niet terugbetaald. 
• Tickets worden terugbetaald door middel van een bankoverschrijving op voorwaarde dat de tickets per aangetekende brief met volledige contactgegevens worden 

geretourneerd en binnen de week van bezoek.
• Het aantal vrijkaarten wordt echter wel aangepast. 

Toegangskaarten en maaltijdvouchers betaald op de dag van uw bezoek: 
• Indien de bestelling, of de bevestiging van de definitieve groepsgrootte, minder dan 21 dagen voor de datum van het bezoek bij de Reservatiedienst aankomt, 

wordt een toeslag van 2 � (inclusief btw) per ticket toegepast.
• Ongebruikte toegangskaarten en maaltijdvouchers kunnen ook op de dag van uw bezoek worden ingeleverd bij de infostand van het park. 
• Ongebruikte maaltijdvouchers worden niet terugbetaald. 
• Ongebruikte toegangskaarten worden terugbetaald door middel van een bankoverschrijving, waarbij rekening wordt gehouden met een aanpassing van de 

vrijkaarten en binnen de drie weken van bezoek.
• Ongebruikte toegangskaarten die op de dag van uw bezoek niet worden ingeleverd bij de infostand, worden in geen geval terugbetaald.
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