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2. Kies de voorstelling(en) waarvoor je een

ticket wenst.

A. Je kan vertrekken vanuit de knop ‘PODIUM’

B. Je kan de naam van de voorstelling ingeven in de zoekbalk. 

C. Klik op de knop ‘tickets’.
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3. Kies aantal tickets:
Kies het aantal tickets dat je wenst voor deze voorstelling. Hou rekening met de verschillende

tarieven. Klik op ‘volgende’.
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 4. Je winkelmandje:

- Wens je nog extra tickets toe te voegen aan je bestelling, klik dan op ‘voeg  meer tickets toe’

   en herhaal stap 1 tot en met stap 3. 

- Ben je klaar met je bestelling, kijk dan het overzicht van je bestelling na en klik op ‘volgende’.
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5. Kies betaling en levering:

Heb je een tegoedbon, geef dan in het balkje de unieke code in die op je tegoedbon staat en klik op ‘OK’.

Het saldo op je tegoedbon wordt afgetrokken van je te betalen saldo. Als er nog een resterend bedrag te

betalen is na aftrek van de tegoedbon, kies dan op welke manier je dit resterende bedrag wenst te

betalen. Kies daarna de leverwijze en laat je e-mailadres achter. Koos je voor print at home, dan is dit het

e-mailadres waarop de tickets naar jou worden opgestuurd. Klik op ‘volgende’.



066. Je gegevens:   
    Vul je persoonsgegevens in om je bestelling te vervolledigen.   

    Klik op ‘volgende’.
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7. Bevestig je bestelling: 

Kijk je bestelling goed na. Wil je toch nog een wijziging aanbrengen, klik dan op‘vorige’, pas je

gegevens aan en druk op ‘volgende’ tot je opnieuw op deze bevestigingspagina terecht komt.  

   

Klaar? Werk je bestelling af door op ‘bevestig’ te klikken.



088. Betaalbevestiging:

Koos je voor de betaalwijze ‘bancontact’ of ‘kredietkaart’ om een eventueel resterend bedrag te

betalen, voer dan de betaling uit door onderstaande procedure verder te volgen. Koos je voor de

betaalwijze ‘overschrijving’ of is er geen resterend bedrag te betalen, ga dan door naar de volgende

stap.



099. Je bestelling:

Koos je voor de betaalwijze ‘overschrijving’, dan ontvang je van ons een e-mail met de

betaalinstructies. Wanneer wij de betaling hebben ontvangen, krijg je je tickets digitaal in je mailbox,

tenzij je ervoor gekozen hebt om de  tickets op te halen aan de balie. Heb je geen resterend bedrag te

betalen, dan is je bestelling nu afgewerkt en ontvang je je tickets meteen in je mailbox (of kan je je

tickets gaan ophalen aan de balie).


