
 

1.  Pak je entreebewijs erbij en zoek de barcode op.

2.  Ga naar de webshop. Voer in het vakje ‘Promotie code’ de (eerste) 16 cijfers van

 de barcode in. Druk daarna op de button ‘Valideer’.

Tip: heb je meerdere entreebewijzen waarvoor je een bezoek moet reserveren? Tik de barcodes eerst over in 

een Word-document. Dan kun je ze tijdens het reserveren makkelijk kopiëren en plakken.

Hoe reserveer je je bezoek?

3.  Je komt nu in de webshop bij het artikel ‘Reservering Bezoek’. Lees de informatie 

 op je scherm door. Klik op de gele button ‘Boek nu’.

4.  Je ziet nu de kalender met alle beschikbare data. 

 Klik op je gewenste bezoekdatum (die wordt dan wit). 

 Klik op de gele button ‘Selecteer’.

5.  Reserveer nu je bezoek. Selecteer bij ‘Tickets Selectie’ 1 ticket. 

 Je kunt met 1 barcode slechts 1 ticket reserveren!

 LET OP: voor kinderen t/m 2 jaar en begeleiders van mindervalide gasten moet 

 je ook reserveren! Deze moet je hier gelijk toevoegen aan je reservering.

 Klik op de gele button ‘Toevoegen aan winkelwagen’. 

6.  Controleer je bestelling.

 Klopt de datum? Heb je eventuele kinderen van 0 t/m 2 jaar of een begeleider

 van een mindervalide gast toegevoegd?

7.  Meer entreebewijzen waarvoor je een bezoek wil reserveren? 

 Klik dan op ‘Terug naar product selectie’. Herhaal stap 2 t/m 6.

8.  Heb je voor al je entreebewijzen een reservering gemaakt? 

 Klik op de gele button ‘Koop nu’.

9.  Rond je bestelling af als gast of maak een account aan.

10.  Wanneer je bestelling is afgerond, ontvang je een bevestiging via e-mail met een 

 link naar je reserveringsbewijs.

 Neem op de dag van je bezoek je reserveringsbewijs én je oorspronkelijke 

 entreebewijs mee.

Tip: heb je meerdere entreebewijzen waarvoor je moet reserveren? Vul in het vakje ‘Minamale hoeveelheid’ 

het aantal in en klik op de gele button ‘Filter’. Je ziet nu alleen data waarop nog minimaal zoveel plekken 

beschikbaar zijn. Vul voor de zekerheid een ruimer aantal in.
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