
Voorwaarden Wabbo's 2017 

 
Voor de "Wabbo's", oftewel Wakeboardabonnementen, gelden de volgende voorwaarden: 
 

1. Er zijn twee soorten Wabbos, de standaard wabbo en de zomer wabbo. De standaard wabbo 
is geldig in april, mei, juni en september, de zomer wabbo in juli en augustus.  
Er zijn drie typen Wabbo’s. Face Plant: 3 keer voor €25, Bunny Hop: 5 keer voor €40 en S-
Bend: 10 keer voor €70*. 

2. Afsluiten van een abonnement verloopt via de wakeboardcommissaris, welke te mailen is via 
wakeboardcommissaris@dwvhardboard.nl. 

3. Bij het afsluiten van een abonnement, gaat de abonnementshouder automatisch akkoord 
met deze voorwaarden. 

4. Een abonnement geeft recht op een bepaald aantal keren wakeboarden, waarbij 1 keer een 
periode van aaneengesloten 2 uur is. Dit is mogelijk op de volgende dagen:  
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag. LET OP: op zaterdag kunnen we van 
18:00 tot sluit een wabbo sessie doen en niet daarvoor. 
Het moet natuurlijk binnen de openingstijden van de baan zijn, zie hiervoor de site van 
Waterskicenter Twente: http://www.waterskitwente.nl 

5. Het abonnement is alleen geldig in het wakeboardseizoen van 2017. 
6. Bij het Waterskicenter Twente moet de abonnementshouder zich melden bij de Balie en 

aangeven zijn wabbo te gaan gebruiken. 
7. Een Wabbo is uitsluitend te gebruiken door Hardboarders. 
8. Het meenemen van introducés naar een Wabbo-shift is niet mogelijk. 
9. Er kunnen per dag maximaal 6 abonnementshouders een shift van 2 uur 

wakeboarden. 
10. Er zijn in april maximaal 6 shifts, en in mei, juni en september maximaal 12 shifts van 2 uur 

wakeboarden per week beschikbaar. De wabbo geld niet in juli en augustus. Tijdens juli en 
augustus kan er gebruik gemaakt worden van een apparte “zomer wabbo”. 

11. Inschrijven voor een extra wakeboardshift verloopt volgens  
www.dwvhardboard.nl/extra-wakeboarden. 

12. Voor inschrijving voor een bepaalde dag geldt: Wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt. Men kan eventueel onderling overleggen over wie welk moment gaat 
wakeboarden. 

13. Indien er op de een of andere manier onenigheid bestaat over wie er zich als eerste 
heeft ingeschreven en wie er dus recht heeft op een wakeboardsessie die dag, dan 
beslist het bestuur. 

14. Uitschrijven voor een shift waar een abonnementshouder zich voor opgegeven 
heeft, is mogelijk tot 14:00 op de dag ervoor. Indien later wordt uitgeschreven, moetde 
abonnementshouder zelf voor vervanging door een andere abonnementshouderzorgen. Lukt 
dit niet, dan kost dit de abonnementshouder die zich uitgeschreven heeft één van zijn aantal 
mogelijkheden. 

15. Er kan niet met zekerheid gegarandeerd worden dat er met een Wabbo van - 
bijvoorbeeld - 5 keer ook daadwerkelijk 5 keer gewakeboard kan worden. Dit i.v.m. 
de hoeveelheid beschikbare momenten, de onzekerheid van de hoeveelheid 
verkochte Wabbo’s en de beschikbaarheid van de abonnementshouder. 

16. Een Wabbo geeft je recht op het aantal keren wakeboarden waar het Wabbo voor 
staat, maar niet meer dan dit aantal. Indien je vaker wilt wakeboarden, kan dit 
alleen zodra het bestuur hier toestemming voor geeft. 

17. Indien de abonnementshouder zijn Wabbo wil upgraden naar een Wabbo voor een 
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meer aantal keren, kost dit het verschil tussen de prijs van de twee Wabbo’s, plus 
upgradekosten van €5. 

18. Nadat een abonnement is afgesloten, zijn de abonnementskosten verschuldigd. 
Indien niet het aantal wakeboardmomenten waar het Wabbo voor staat worden 
gebruikt, kunnen de kosten van het resterende aantal mogelijkheden niet worden 
terugontvangen. Teruggave van kosten van resterende wakeboardmomenten kan 
alleen indien het bestuur dit beslist. 

19. Afschrijving van de kosten verloopt via de doekoedinsdag. 
20. Materiaalhuur, bij Hardboard of bij het Waterskicenter Twente, is niet inbegrepen 

in de abonnementsprijs. 
21. Eventueel transport van Hardboardmateriaal naar de wakeboardbaan dient door de 

wakeboarder zelf geregeld te worden. 
22. De wakeboarder - en dus niet Hardboard - is verantwoordelijk voor eventuele 

schades (van niet-Hardboardmateriaal) of opgelopen letsel tijdens het 
wakeboarden. 

23. Schade aan Hardboardmateriaal dient zoals altijd gemeld te worden door een mail 
te sturen naar schade@dwvhardboard.nl. 

24. Het bestuur houdt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen, uiteraard na het 
inlichten van de abonnementshouders. Deze kunnen alleen in dit geval eventueel 
bezwaar maken en besluiten hun Wabbo stop te zetten en de kosten van het 
resterende aantal wakeboardmomenten terug ontvangen. 

 
Voor vragen over de Wabbo's kun je contact opnemen met de wakeboardcommissaris op 
wakeboardcommissaris@dwvhardboard.nl 
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