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Stap 1
bevestig jouw gratis tickets

Je hebt een email ontvangen van 
info@horecaspektakel.nl met daarin een button 
om jouw toegewezen tickets te bevestigen. Geen 

email gehad? Check dan je spam en/of neem 
contact op met je accountmanager. 

De link uit de e-mail brengt je naar de volgende 
pagina. Hier kun je bij de button ‘inloggen’ 

een account aanmaken. Heb je al een account 
aangemaakt? Dan kun je hier inloggen of op 
horecaspektakel.nl met het al aangemaakte 

account.



Stap 2
nodig jouw team uit

Ingelogd? Top! Nu kan je de 
verkregen tickets verdelen. Vul hier van 

elk teamlid die mee gaat de naam en het 
e-mailadres in. Als alle verkregen tickets 

zijn verdeeld klik je op verzilveren. 

Let op: ieder teamlid moet zelf het ticket 
verzilveren en de dag kiezen waarop ze 

willen komen. Hiervoor ontvangen ze een 
unieke code op het opgegeven e-mailadres.



Stap 3
Voer jouw unieke code in op walibi.nl/verzilveren

Heb je een uitnodiging ontvangen en hierin de 
contactgegevens van jouw team doorgegeven? 
Mooi! Jouw teamleden zullen een unieke code 

voor hun gratis ticket ontvangen op het door jou 
opgegeven e-mailadres van hen. 

De tickets zijn te verzilveren via walibi.nl/
verzilveren. Ga akkoord met de maatregelen 

van het park om jouw code te verzilveren. 
Vervolgens kan je jouw ontvangen unieke code 

invoeren.



Stap 4
Claim snel de dag waarop jullie willen komen

Na het invoeren van jouw unieke code 
kies je op welke dag je naar hét 

Horecaspektakel van 2022 wilt komen. 

Let op! Doe dit snel, want OP=OP! 
Selecteer de datum en klik op de blauwe 
button ‘Walibi Holland - 2022 Bidfood’, 

selecteer een ticket door op het blauwe 
plusje te klikken. Voeg het ticket toe aan je 

winkelwagen via de groene button onderaan.



Wanneer het ticket is toegevoegd 
aan jouw winkelwagentje, kom je terecht 

op onderstaande pagina. Klik op de groene 
button met ‘betalen’ en vul jouw gegevens in. 

Alles ingevuld? Druk op de lange groene 
button met ‘bestelling verzenden’ and you’re 
ready to roll! Je krijgt jouw ticket op het door 

jou opgegeven e-mailadres gemaild!

Stap 5
tickets bevestigen



Tot 
4 of 5 april 

op hét 
Horecaspektakel 

van 2022!


