HANDLEIDING ONLINE TICKETING

Als je snel en eenvoudig je tickets online wil bestellen, kan je best eerst even een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Je kan zelf je gegevens
ingeven, of met je E ID al je gegevens automatisch inladen:

Dat kan je hier - >

Vervolgens krijg je het volgende scherm.

Als je nog niet geregistreerd bent als online gebruiker, druk je op
‘Aanmelden als nieuwe gebruiker’.

Dan krijg je dit te zien:

Bij ‘Soort gebruiker’ kies je of je je als individu of als groep wil aanmelden.
Als je tickets voor jezelf, familie en vrienden wil bestellen
dan kies je ‘als individu’ en druk je op het bolletje voor deze keuze.

Bij ‘aanmeldgegevens’ schrijf je bij ‘Gebruikersnaam’ bijvoorbeeld
je eigen naam. Let wel op dat je de spatie tussen je voor- en
achternaam vervangt door een -. Vb: Koen-Jansens
Bij ‘wachtwoord’ schrijf je een woord of letter- en/of
cijfercombinatie van minstens 6 tekens. Dit herhaal je bij ‘Herhaal
wachtwoord’

Vervolgens druk je op

Dit is het volgende scherm:

Hier vul je elk vakje met de bijhorende informatie
in.

Bij ‘Geboortedatum’ vul je de datum als volgt in
dd-mm-jjjj. Vb: 01-01-2016
Als je alles hebt ingevuld, druk je op

Dan krijg je dit te zien:

Indien je interesse hebt in
film en/of theater druk je
op het respectievelijke
vakje. Dit wordt dan
aangevinkt.

Indien je geen
nieuwsbrief via
e-mail wenst te
ontvangen, druk je
op het vakje ervoor.
Hier vul je je
rijksregisternummer in.

Andere opmerkingen kan
Je hier vermelden.

Om een profielfoto in te stellen druk je op ‘Selecteer foto’
Hier kan je tussen je eigen bestanden een foto kiezen.

Om verder te gaan moet je op het vakje drukken.

Ten slotte druk je op

Gefeliciteerd, je bent nu geregistreerd!
Vervolgens krijg je een e-mail toegestuurd. Hierin staat een link waarop je kan drukken om je account te activeren.

Om de algemene voorwaarden
te lezen druk je op de rode tekst.

Nu krijg je opnieuw het eerste scherm te zien:

Bij ‘Gebruikersnaam’ vul je je pas gekozen naam in
Bij ‘Wachtwoord’ vul je je bijhorende wachtwoord in.
Dan druk je op ‘Aanmelden’.

Hierna krijg je een welkomstpagina. Om tickets te kopen druk je bovenaan op

Nu krijg je de hele lijst met voorstellingen te zien.
Hier zoek je je gewenste voorstelling in.
Let op, er is een vervolg op de lijst. Dit krijg je te zien als je op de 2 of 3 drukt onderaan.
Als je je gewenste voorstelling hebt gevonden, druk je erop.
Nu krijg je meer informatie over de gekozen voorstelling.
Om tickets te bestellen druk je op

Onderaan verschijnt er een menu waarbij je je plaatsen kan reserveren
hoeveel tickets je wil bestellen voor een bepaalde prijsklasse
en een ruimte voor opmerkingen.
Als je een keuze hebt gemaakt druk je telkens op
Ten slotte krijg je je plek in de zaal te zien. Om de bestelling af te ronden druk je op

Dan krijg je de pagina van je bestellingen te zien. Om je tickets te bestellen druk je op

Vervolgens kan je controleren of je informatie nog klopt. Dan druk je op

Om verder te gaan naar de betaling druk op

Je krijgt volgende 3 betalingsmogelijkheden.
Om te kiezen druk je op de gewenste afbeelding.
En dan bevestig je je betaling.
Via je e-mail krijg je een bevestiging van je betaling en een digitaal ticket.
Het digitale ticket print je af en neem je mee naar de voorstelling.

