




WELKOM! 
JE HEBT HET 
LEUKSTE CADEAU 
IN HANDEN...  
EEN BELEVENIS 
OM NOOIT TE 
VERGETEN!



  DE GROOTSTE KEUZE 
IN BELGIË**

   ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK
 Dankzij de Bongo-services

   KWALITATIEVE 
BELEVENISSEN

 Partners die constant geselecteerd 
 en geëvalueerd worden

* Bron: consumentenpanel: mei 2018 tot april 2019, in waarde en volume.
** Studie uitgevoerd in augustus 2019.

BELEVENISBON

NR 1
IN BELGIË*



Regelmatig meldingen van nieuwe 
partneraanbiedingen

Gratis* en onbeperkt omruilen

2 jaar geldig** - hernieuwbaar*

Garantie bij verlies of diefstal

ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK  
DANKZIJ DE  
BONGO-SERVICES

* Zie voorwaarden op www.bongo.be.
** Vanaf de aankoopdatum.
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HOE HAAL IK MIJN POPCORN & DRANK 
(KINEPOLIS-BIOSCOPEN)?

• Haal je popcorn en je frisdrank af. Je hebt recht op een small popcorn om te delen en een flesje 
frisdrank (50 cl) per persoon. Let op het formaat van de popcorn: small is niet de kleinste portie die 
verkrijgbaar is. Voor je frisdrank mag je kiezen uit Coca-Cola (Regular, Light, Zero), Chaudfontaine, 
Fanta of Sprite.

• Reken aan de kassa af met de popcorncode die je van Bongo hebt gekregen.

HOE GEBRUIK JE DEZE BONGO  
(KINEPOLIS-BIOSCOPEN)?

1  Surf naar bongo.be om je cadeaubon te registreren.

2  Vul de twee codes in die op de achterzijde van de cadeaubon vermeld staan. Je ontvangt 
een e-mail van Bongo met twee bioscoopcodes en een popcorncode. Het kan zijn dat de 
e-mail in je spam terechtkomt, kijk daar dus even als je die niet terugvindt in je inbox.

3  Bewaar de popcorncode om mee te nemen naar de bioscoop. Je hebt die nodig om je 
popcorn en drank te verkrijgen.

HOE RESERVEER IK MIJN FILM 
(KINEPOLIS-BIOSCOPEN)?

• Surf naar www.kinepolis.be. Kies je Kinepolis-bioscoop, je film*, je tijdstip en je zitplaats. Vul je 
gegevens in. Geef je bioscoopcodes in in het vakje ‘bioscoopcheques’ en sluit de reservatie af.

• Je ontvangt een e-mail van Kinepolis met je tickets.

• Neem deze e-mail mee naar de bioscoop, je hebt die nodig om toegang te krijgen tot (alleen Kinepolis) 
de film.
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* Enkel geldig voor gewone filmvoorstellingen, niet voor speciale events. Bij 3D-films, films die langer duren dan 
2.15 uur en andere speciale vertoningen wordt een supplement aangerekend.

HOE GEBRUIK IK DEZE BONGO 
(ANDERE BIOSCOPEN)

1  Registreer je met je bonnummer op bongo.be. Het bonnummer vind je op de achter-
zijde van de cadeaubon. Niet-geregistreerde bonnen worden niet geaccepteerd door 
onze partners.

2  Je meldt je met je cadeaubon aan bij de kassa van de bioscoop en je krijgt je tickets, je 
popcorn en je drankje.

 Je hebt recht op twee filmtickets, een drankje per persoon en een kleine popcorn per 
persoon.

Jouw Bongo heeft een vervaldatum. De geldigheid kun je nakijken 
op bongo.be. 

Je kunt je Bongo omruilen en verlengen op bongo.be. Je 
vindt op deze pagina’s ook de voorwaarden, kosten en 
procedure.

LET OP:

OMRUILEN/ 
VERLENGEN:
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INHOUD
1  Kinepolis Antwerpen   10
2  Kinepolis Brugge   11
3 Kinepolis Brussel   12
4 Kinepolis Gent  13
5 Kinepolis Hasselt  14
6 Kinepolis Imagibraine (Eigenbrakel)  15
7 Kinepolis Kortrijk  16

8 Kinepolis Leuven 17
9 Kinepolis Luik 18
10 Kinepolis Oostende 19
11 Kinepolis Palace Luik 20
12 Moviemills Malmedy 22
13 Quai10 Charleroi 24
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KEUZE UIT  
DE VOLGENDE  

CINEMACOMPLEXEN:



10

1

  KINEPOLIS ANTWERPEN
Kinepolis Antwerpen is een paradepaardje van Kinepolis, dat telkens weer streeft naar 
de hoogste beeld- en geluidskwaliteit en, dat met tal van bezoeken van nationale en 
internationale filmsterren, zich een ereplaats in het Antwerpse culturele leven wist 
te veroveren.

Aantal zalen: 24

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.

Kinepolis Antwerpen   
Groenendaallaan 394 • 2030 Antwerpen  
T + 32 (0)3 544 36 00 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES
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 KINEPOLIS BRUGGE
Met automatische controlesystemen, selfserviceshops en andere innovatieve 
faciliteiten staat dit complex voor de constante vernieuwing die Kinepolis hoog in het 
vaandel draagt.

Aantal zalen: 8

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.

Kinepolis Brugge 
Koning Albert l-laan 200 • 8200 Brugge 

T + 32 (0)50 30 50 00 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES
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  KINEPOLIS BRUSSEL
In 1988 opende deze eerste telg van de Kinepolis bioscopen zijn deuren en werd meteen 
het grootste megaplex ter wereld. In 2009 werd het complex grondig gerestyled. 
Bezoeken van nationale en internationale filmsterren zetten zowel Kinepolis Brussel 
als de Belgische hoofdstad op de kaart.

Aantal zalen: 24

Kinepolis Brussel   
Eeuwfeestlaan 20 • 1020 Brussel  

T + 32 (0)2 474 26 00 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.
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 KINEPOLIS GENT
Toen Decascoop, zoals Kinepolis Gent vroeger heette, in 1981 de deuren opende, 
was het met zijn 12 zalen en 3456 zetels revolutionair. Als partner van het Inter-
nationaal Filmfestival speelt Kinepolis Gent vandaag nog steeds een belangrijke rol 
op wereldniveau.

Aantal zalen: 12

Kinepolis Gent 
Ter Platen 12 • 9000 Gent 

T +32 (0)9 265 06 00 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.
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  KINEPOLIS HASSELT
In dit hypermoderne bioscoopcomplex, dat opende in 1996, geniet je van perfecte 
geluidskwaliteit en haarscherpe beelden – helemaal zoals een bioscoopervaring zou 
moeten zijn.

Aantal zalen: 13

Kinepolis Hasselt   
Via Media 1 • 3500 Hasselt 

T +32 (0)11 29 86 00 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.
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6

 KINEPOLIS IMAGIBRAINE 
(EIGENBRAKEL)

Sinds 1998 is Kinepolis Imagibraine in Eigenbrakel de geliefkoosde bestemming voor 
elke filmliefhebber uit de Brusselse rand die van innovatie, dienstverlening en, bovenal, 
van een piekfijne beeld- en klankkwaliteit houdt.

Aantal zalen: 10

Kinepolis Imagibraine (Eigenbrakel) 
Boulevard de France • 1420 Eigenbrakel  
T +32 (0)2 389 17 17 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.
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  KINEPOLIS KORTRIJK
Sinds de opening van Kinepolis Kortrijk in 1997 bezoeken steeds meer Kortrijkenaars 
de bioscoop. De grondige renovatie in 2007 maakte ook van dit cinemacomplex een 
top-notch  filmparadijs, waar een perfecte klank, een helder beeld en een comfortabele 
omgeving samenkomen.

Aantal zalen: 10

Kinepolis Kortrijk   
President Kennedylaan 100A • 8500 Kortrijk 

T +32 (0)56 26 66 66 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.
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 KINEPOLIS LEUVEN
Op de prestigieuze Bondgenotenlaan siert sinds 1997 Kinepolis Leuven. Met zijn 
centrale ligging, vlak bij het station van Leuven,  heeft dit cinemacomplex – samen 
met een uitgekiende beeld- en geluidskwaliteit – meer dan één troef in handen.

Aantal zalen: 7

Kinepolis Leuven 
Bondgenotenlaan 145-149 • 3000 Leuven 
T +32 (0)16 31 96 00 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.



18

9

  KINEPOLIS LUIK
Kinepolis Luik vormt met zijn 5102 zitplaatsen de grootste Kinepolis-gigant van 
Wallonië. Hier zit je goed voor een ruim en gediversifieerd aanbod aan films en 
evenementen met telkens de beste geluids- en beeldkwaliteit.

Aantal zalen: 16

Kinepolis Luik   
Chaussée de Tongres 200 • 4000 Luik 

T +32 (0)4 224 66 00 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.
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10

 KINEPOLIS OOSTENDE
Kinepolis Oostende opende in 2007 de deuren en vormt hiermee meteen de jongste 
Kinepolis-vestiging. Als partner van Filmfestival Oostende maakt dit cinemacomplex 
helemaal deel uit van het culturele leven aan zee.

Aantal zalen: 8

Kinepolis Oostende 
Koningin Astridlaan 12 • 8400 Ostende 

T +32 (0)59 55 95 00 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.
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11

  KINEPOLIS PALACE LUIK
Wie op zoek is naar een intieme, eigentijdse bioscoop in het hart van de binnenstad, 
zonder in te moeten boeten aan comfort, onthaal, geluid en projectie, is bij Palace 
Luik aan het juiste adres.

Aantal zalen: 5

Kinepolis Palace Luik   
Rue Pont d’Avroy 21 • 4000 Luik 

T +32 (0)4 224 66 50 • www.kinepolis.be

HET AANBOD

ADRES

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.
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MOVIEMILLS MALMEDY  
De MOVIEMILLS bioscoop is een complex van vijf zalen die samen 750 bezoekers 
kunnen ontvangen. Het complex opende de deuren op 30 oktober 2015. De 
programmatie wordt zorgvuldig bekeken en opgesteld om een zo breed mogelijk publiek 
aan te spreken. Iedere week heb je de keuze uit nationale releases zoals Amerikaanse 
blockbusters, Franse cinema, films voor kinderen maar ook meer alternatieve films. 
Maak het jezelf comfortabel en laat je leiden door je emoties.

Aantal zalen: 5

Moviemills Malmedy   
Avenue de la Libération 1 • 4960 Malmedy 

T +32 (0)80 87 00 00 • www.moviemills.be

HET AANBOD

ADRES

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.
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QUAI10 CHARLEROI
Quai10 vind je sinds 2017 in een ultramoderne setting in het centrum van Charleroi. 
Met zijn rijke en gevarieerde programmering biedt de bioscoop films in originele 
versie (ondertiteld) en vele kinderfilms. Om je filmbeleving nog leuker te maken, 
kun je bij Quai10 smullen van gastronomische popcorns, een nieuw Belgisch product 
gemaakt door My Be Pop.

Aantal zalen: 4

Quai10 Charleroi   
Quai Arthur Rimbaud 10 • 6000 Charleroi 

T +32 (0)71 31 71 47 • www.quai10.be

HET AANBOD

ADRES

RESERVEREN
Meer details over de reserveringsprocedure vind je op pagina 4 - 5 en op de 

cadeaubon. Noodzakelijk: registreer eerst je bon via www.bongo.be.
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WETTELIJKE VERMELDINGEN

Smartbox Group Limited (hierna: het “Bedrijf”), een vennootschap naar lers recht en met hoofdkwartier in Joyce’s Court, Block A, 
Talbot Street, Dublin 1 – D01 FV59 – Ierland, geregistreerd nummer 463 103,  met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij 
de verzekeringsmaatschappij HISCOX, publiceert onder verschillende vormen (fysiek of digitaal) Belevenisbonnen onder het merk 
Bongo en treedt als gevolmachtigde op in naam en voor rekening van haar Partners die Diensten aanbieden middels de 
Belevenisbonnen. 

Deze verkorte versie van de algemene gebruiksvoorwaarden is een integraal onderdeel van de Algemene verkoops- en 
gebruiksvoorwaarden van het Bedrijf zoals weergegeven op de website www.bongo.be/nl/algemene-voorwaarden.

De op de website en in de brochure getoonde foto’s zijn enkel ter illustratie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
Gedeeltelijke of volledige reproducties zijn streng verboden.

Het Bedrijf besteedt de nodige aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij 
naar ons specifiek Beleid op de website www.bongo.be/nl.

WAT HOUDT DE BELEVENISBON PRECIES IN?

1. De Voucher heeft geen nominale waarde en geeft recht op één Dienst die je kunt kiezen uit de diverse genoemde Diensten die 
deel uitmaken van de Belevenisbon. Deze lijst is te raadplegen onder de rubriek Belevenisbonnen op de website www.bongo.be of via 
de mobiele Bongo-applicatie. De waarde van de Dienst kan afwijken van de verkoopprijs van de Belevenisbon.

2. De inhoud en omvang van de Diensten en de lijst met Partners behorend bij de Belevenisbonnen zijn onderhevig aan wijzigingen. 
Het Bedrijf verplicht zich deze gegevens regelmatig bij te werken en Begunstigden alternatieve oplossingen aan te bieden.

HOE REGISTREER  JE  EEN BELEVENISBON?

3. Om volop te  profiteren van jouw Belevenisbon, adviseren wij je zo snel mogelijk naar de website www.bongo.be of naar de mobiele 
applicatie van Bongo te gaan en hier een account aan te maken en  je Voucher te registreren. Zodra je bent ingeschreven, kun je de 
geldigheidsdatum van de Voucher en de registrering controleren, je gratis verzekeren tegen verlies en diefstal en de door jou gekozen 
Dienst reserveren. 

4. Bij problemen met de activering wordt je een aankoopbewijs gevraagd.

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN



WELKE VOORWAARDEN ZIJN VERBONDEN AAN HET RESERVEREN EN LEVEREN VAN DIENSTEN?

5. De Voucher is de hele week (inclusief het weekend) geldig en afhankelijk van de beschikbaarheid, de openingsdagen en -tijden van 
de Partner. Gezien de vele aanvragen voor reserveringen tijdens het weekend, de vakantieperiodes en het hoogseizoen wordt je ten 
zeerste aanbevolen de gekozen Dienst zo snel mogelijk te reserveren. 

6. De reservering van een Dienst is per gekozen Partner verschillend:

• Via het online-reserveringssysteem van het Bedrijf - onderworpen aan de algemene reserveringsvoorwaarden van het Bedrijf 
(www.bongo.be/nl/reserveringsvoorwaarden).

• Rechtstreeks bij de Partner - onderworpen aan de specifieke voorwaarden van de betreffende Partner (zie de algemene 
voorwaarden van de Partner).

De uitvoering van de Dienst is altijd onderworpen aan de specifieke voorwaarden van de gekozen Partner.

7. De levering van een Dienst vindt plaats na controle door het Bedrijf of door de Partner van de status van de Voucher en is alleen 
mogelijk op vertoon van:

• Voor elke Dienst gereserveerd via het reserveringssysteem van het Bedrijf: de bevestigingsmail van de reservering en de originele 
Voucher of de per mail ontvangen Voucher voor E-Bongo’s.

• Voor elke Dienst rechtstreeks gereserveerd bij de Partner: de originele Voucher of de per mail ontvangen Voucher voor 
E-Bongo’s.

8. Indien een Dienst een maaltijd omvat, dan is het menu ervan voorafgaand afgesproken door de Partner en het Bedrijf. 
Tenzij anders vermeld door de Partner, is het derhalve niet mogelijk te kiezen uit het à-la-cartemenu van het restaurant.

9. De Diensten die alcoholische dranken bevatten zijn niet toegankelijk voor Begunstigden onder de 16 of 18 jaar, afhankelijk van de 
geleverde alcoholische drank, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Overmatig alcoholgebruik kan de gezondheid 
schaden. Met mate te consumeren.

WELKE VOORWAARDEN ZIJN VERBONDEN AAN  HET OMRUILEN VAN BELEVENISBONNEN?

10. Tijdens de geldigheidsduur kan de Belevenisbon worden geruild volgens de voorwaarden die te raadplegen zijn op 
www.bongo.be/nl/algemene-voorwaarden/. Belevenisbonnen komen in geen geval in aanmerking voor terugbetaling.



BE-1052109-1-HG

De (merk)namen en logo’s genoemd in deze brochure zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren en zijn uitsluitend ter 
informatie.

ONTWERP EN UITVOERING: Lonsdale
FOTOCREDITS: Benjamin Colombel, iStock, Corbis Images, Getty Images, Shutterstock, Fotolia, DR, Unsplash, Alamy,
BigStockphoto, Masterfile, Julien Guérin, OuiFlash, Enjoy Models Management

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN

WAT VALT ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BEDRIJF?

11. Als gevolmachtigde kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de verleende Dienst die (afgezien van 
toeristische pakketten) geheel onder de verantwoordelijkheid van de Partner valt. Het Bedrijf kan alleen aansprakelijk worden gesteld 
voor feiten die door zijn eigen toedoen worden veroorzaakt.

12. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik of frauduleus gebruik door een derde van vertrouwelijke nummers 
op uw Voucher en op de achterkant van de Bongo-bon.

13. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan een vordering van een Koper en/of Begunstigde naar 
aanleiding van een aankoop van een Belevenisbon buiten het erkende distributienetwerk (met name via een particulier of via 
wederverkoop-websites tussen particulieren).

14. De distributeurs, zoals grote winkelcentra, die de Belevenisbonnen in naam en voor rekening van het Bedrijf verkopen, 
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van de daarin opgenomen Diensten.

15. Voor meer informatie kunt u onze volledige verkoopvoorwaarden raadplegen op www.bongo.be/nl/algemene-voorwaarden/ 
of onze rubriek veelgestelde vragen op www.bongo.be/nl/veelgestelde-vragen. 
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BE-1052107-1-JIn deze belevenisbon is een uitreksel van de algemene voorwaarden inbegrepen. Bij niet-geactiveerde bonnen is een aankoopbewijs van de bon nodig om die te activeren. Het aantal en de lijst van partners 
kan veranderen tijdens de geldigheidsperiode van de belevenisbon. Internetconnectie is nodig om dit product te gebruiken. Alcoholmisbruik is schadelijk voor de gezondheid. Geniet met mate.

*Zie algemene voorwaarden op bongo.be **Vanaf de aankoopdatum.

2 JAAR GELDIG**

HERNIEUWBAAR*

GRATIS EN 
ONBEPERKT 
OMRUILEN*

GARANTIE 
BIJ VERLIES 

EN DIEFSTAL*

De volledige partnerlijst vind je op bongo.be

Deze Bongo is geldig voor TWEE PERSONEN en gee�  recht op TWEE FILMTICKETS, 
TWEE FRISDRANKEN EN EEN KLEINE PORTIE POPCORN OM TE DELEN bij een van de geselecteerde bioscopen. 

13 BIOSCOPEN OM TE ONTDEKKEN

Vlaanderen (7), keuze uit 
• Antwerpen: Kinepolis Antwerpen
• Brugge: Kinepolis Brugge
• Gent: Kinepolis Gent
• Hasselt: Kinepolis Hasselt
• Kortrijk: Kinepolis Kortrijk
• Leuven: Kinepolis Leuven
• Oostende: Kinepolis Oostende

Brussel (1)
• Brussel: Kinepolis Brussel

Wallonie (5), keuze uit 
• Charleroi: Quai10 
• Eigenbrakel: Kinepolis Imagibraine
• Luik: Kinepolis Luik
• Luik: Kinepolis Palace Luik
• Malmedy: Moviemills

1 Maak je keuze op bongo.be     2  Reserveer rechtstreeks bij de partner     3 Overhandig ter plaatse je cadeaubon
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BOEKJE MET  
VOORBEELDEN VAN 

PARTNERAANBIEDINGEN

SPE-CIPOBE16N
1052109

3608117780678 3 608117 780678

BE-1052109-1-HC




