
   Voorwaarden Wabbo’s 2019 
 

 
Voor de Extra Wakeboard Abonnementen (kortweg Wabbo’s), gelden de volgende 
voorwaarden. Bij het aanschaffen van een Wabbo gaat een lid automatisch akkoord met deze 
voorwaarden. 
 

1. Wabbo’s kunnen in verschillende hoeveelheden afgenomen worden. Naarmate je meer 
Wabbo’s bestelt, gaat de prijs per wabbo omlaag. Voor prijzen, check deze tabel: 
 

Naam Aantal Wabbo’s Prijs per stuk Totaalprijs 

 3 €11.00 €33.00 

 5 €9.00 €45.00 

 10 €8.50 €85.00 

 15 €7.50 €112.50 

2. Het afsluiten van Wabbo’s gebeurt door een e-mail te sturen naar 
wakeboardcommissaris@dwvhardboard.nl. Na het afsluiten van een abonnement is het 
lid verplicht tot betaling, hetgeen via de doekoedinsdagincassering zal verlopen; 

3. Elke Wabbo geeft recht op twee uur wakeboarden. In april is dit mogelijk op dinsdag, 
donderdag en op zaterdag na 18:00 uur. In mei, juni en september is dit mogelijk op 
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en op zaterdag na 18.00 uur. De Wabbo is dus 
niet geldig in juli en augustus. Uiteraard moet een Wabbo binnen de openingstijden van 
de waterskibaan passen (deze zijn te vinden op http://www.waterskitwente.nl); 

4. Het abonnement is alleen geldig in het seizoen 2019 en is niet overdraagbaar naar 
volgend(e) seizoen(en); 

5. Om de Wabbo te gebruiken, dient een lid een shift aan te maken of zich in op een 
bestaande shift in te schrijven op de Wabbo pagina op de website. Vervolgens dient het 
lid zich te melden bij de balie van de waterskibaan om kenbaar te maken zijn/haar 
Wabbo te willen gebruiken; 

6. Wabbo’s zijn uitsluitend voor leden van Hardboard. Dit betekent dus ook dat introducees 
niet mee kunnen naar een Wabbo wakeboardsessie; 

7. Per dag kunnen maximaal 6 Wabbo’s gebruikt worden. Per week in april kunnen 
maximaal 6 Wabbo’s gebruikt worden en in mei, juni en september maximaal 12; 

8. Als er te veel mensen ingeschreven zijn in een bepaalde week geldt wie het eerst, wie 
het eerst maalt. We vragen echter wel van iedereen om hier schappelijk mee om te gaan 
en anderen ook een kans te geven op wakeboarden; 
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9. Uithaken van een Wabbo-shift gebeurt uiterlijk om 14:00 de dag voor de shift. Gebeurt 
dit niet, dan zoekt het lid zelf vervanging en indien niemand gevonden wordt, dan 
verliest de uithaker één van zijn/haar Wabbo’s; 

10. Er kan niet worden gegarandeerd dat alle Wabbo’s opgemaakt kunnen worden. Dit is 
bijvoorbeeld in verband met de hoeveelheid beschikbare momenten, de beschikbaarheid 
van de abonnementhouder of overmacht. Indien een lid niet alle Wabbo’s heeft kunnen 
opmaken, vindt er geen restitutie van de resterende Wabbo’s plaats; 

11. Wabbo’s kunnen overgedragen naar andere Hardboardleden door een mailtje te sturen 
naar wakeboardcommissaris@dwvhardboard.nl. De verrekening hiervan gaat via de 
doekoedinsdag. 

12. Als je Wabbo’s op zijn en je wil bijbestellen, kan dit door een mail te sturen naar 
wakeboardcommissaris@dwvhardboard.nl. Een wabbo kan niet geüpgrade worden (het 
is bijvoorbeeld niet mogelijk om 2 Wabbo’s bij te kopen voor 12 euro, om je 3 Wabbo’s 
aan te vullen tot 5); 

13. Materiaalhuur is niet inbegrepen in de abonnementsprijs; 
14. Transport van en naar de waterskibaan dient door de wakeboarder zelf geregeld te 

worden tijdens een Wabbo-sessie. 
15. De wakeboarder is zelf verantwoordelijk voor eventuele schades aan 

niet-Hardboardmateriaal of opgelopen letsel. Hardboard deelt hierin geen 
verantwoordelijkheid; 

16. Schade aan Hardboardmateriaal dient gemeld te worden via een e-mail aan 
wakeboarden@dwvhardboard.nl; 

17. Het bestuur houdt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen of uitzonderingen te 
maken. Bezwaar kan schriftelijk aangetekend worden door leden middels een e-mail 
naar bestuur@dwvhardboard.nl. 

 
Voor vragen over Wabbo’s of wakeboarden kun je altijd contact opnemen met de 
wakeboardcommissaris via wakeboardcommissaris@dwvhardboard.nl. 
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