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Opmerkingen:  Deze voorwaarden zijn uitsluitend op het Nederlandse recht van toepassing. Voor het gebruik 

van de kabelbaan gelden de volgende regels:  

Algemene voorwaarden 

Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen, offertes, reserveringen, 

overeenkomsten en aangeboden diensten en producten die worden aangegaan met of afgenomen 
van Wet ’n Wild.  

2. Uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaardingen van de algemene voorwaarden welke bij het aangaan 
van een overeenkomst, het maken van een reservering of het afnemen van een product of dienst 
worden verstrekt, betekent een acceptatie van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en 
een akkoordverklaring met de inhoud ervan.  

3. Afwijken van de voorwaarden is slechts mogelijk met schriftelijke toestemming van Wet ’n Wild en 
wordt van geval tot geval bepaald.  

 
Aansprakelijkheid en verplichting van de gast 

1. Voor het gebruik van de kabelbaan dient u zich in te schrijven. Daarmee verklaart u kennis te hebben 
genomen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de huisregels van Wet ’n Wild.  

2. U tekent voor eigen risico. Wet ’n Wild sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die bij Wet ’n Wild 
niet dwingend is geregeld. 

3. De gast is verplicht om zich aan de geldende huisregels van Wet ’n Wild te houden en de redelijke 
aanwijzingen van Wet ’n Wild op te volgen. Deze zijn zichtbaar vermeld bij het wake park en te vinden 
op onze website. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven door Wet ’n Wild. 

 
Algemeen waterskibaan 

1. Het is niet toegestaan de waterskibaan te betreden zonder geldig toegangsbewijs. 
2. Het betreden van het Wet ’n Wild terrein en gebruik van de kabelbaan is geheel op eigen risico. 
3. Bezoekers met relevante medische aandoeningen wordt afgeraden deel te nemen aan de activiteiten. 

Wet ’n Wild is niet aansprakelijk voor schade (waaronder, maar niet beperkt tot, letsel) door gebruik 
van de kabelbaan.  

4. Wet ’n Wild is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van materialen.  
5. U dient te allen tijden de aanwijzingen van Wet ’n Wild personeel en de bebording van het terrein op te 

volgen. Indien de aanwijzingen van het personeel of via de bebording wordt genegeerd, behoud Wet ’n 
Wild zicht het recht voor, personen de toegang tot het terrein te ontzeggen zonder dat deze personen 
aanspraak kunnen maken op reductie van gelden in welke vorm. 

6. De wildcard, winterkaart, jaarkaart en maandkaart zijn persoonsgebonden, blijven eigendom van 
Wet ’n Wild en kunnen bij misbruik worden ingetrokken zonder restitutie van de aankoopprijs.  

7. U start pas nadat u een instructiefilmpje heeft gezien. Voorschriften en aanwijzingen van onze 
medewerkers dienen altijd opgevolgd te worden. Wij verzoeken u dringend altijd de veiligheid van uzelf 
en anderen in acht te nemen.  

8. Het dragen van een zwemvest is verplicht. 
9. Personen onder 15 jaar worden alleen toegelaten indien zij door een volwassene begeleid worden. 
10. Gebruik van obstakels is alleen toegestaan met eigen materiaal en na toestemming van een van onze 

medewerkers. Het dragen van een helm is hierbij verplicht.  
11. Voor het gebruik van de kabelbaan dient u over zwemdiploma A en B te beschikken, of voldoende 

zwemvaardig te zijn om uw eigen veiligheid te achten.  
12. Voor of tijdens het bezoek aan de waterskibaan is het niet toegestaan om alcoholische dranken te 

nuttigen. Wet ’n Wild behoudt zich het recht voor bezoekers de toegang tot de Wet ’n Wild faciliteiten 
te weigeren indien zij onder invloed van alcohol of drugs zijn.  

13. Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag tegen andere bezoekers, Wet ’n Wild 
personeel, eigendommen van Wet ’n Wild wordt niet getolereerd. 

14. Wet ’n Wild behoudt zich het recht voor om (delen van) het terrein af te sluiten voor gasten zonder dat 
aanspraak kan worden gemaakt op reductie van gelden in welke vorm dan ook. 

15. Met de in bruikleen gegeven en gehuurde materialen dient netjes te worden omgegaan. 
 


