Handleiding - Bestellen van uw abonnement
Stap 1. Klik op inloggen.
Hier kunt u inloggen, een
een nieuw account aanmaken, een wachtwoord
opvragen of uw gegevens
en/of bestelhistorie inzien.
Wanneer u items in uw
winkelmandje heeft, ziet
u hier het aantal tickets
en de resterende tijd om
de bestelling via Ideal of
Creditcard te betalen.
Klik op Inloggen.

Stap 2. Inloggen.
Log in met uw e-mail
adres en uw wachtwoord.
Bent u uw wachtwoord
vergeten? Klik op:
wachtwoord (opnieuw)
aanvragen. U ontvangt
dan een e-mail met een
nieuw wachtwoord.
Let op! Deze e-mail kan
in uw spam filter of
reclamemap belanden.
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Stap 3. Uw Account.
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Hier kunt u uw account
bekijken. Bent u vriend?
Dan ziet u hier uw
vriendenniveau.

Bachstraat 1

Tip: Bekijk hier uw
klantgegevens en uw
concert kaarten. Heeft u
een bestelling geplaatst,
dan kun u die hier terug
vinden.
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Stap 4. Abonnementen
Klik op Kaarten kopen en
vervolgens op Abonnementen.
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Tip: Abonnementen bestellen kan vanaf 15 maart.
Vrienden bestellen met
voorrang vanaf 1 maart.

Stap 5. Bestellen.
Hier vindt u een overzicht van
alle abonnementen. Scroll naar
beneden voor het gehele abonnementen overzicht.
Maak uw keuze en klik op de
knop Bestellen.

Tip: Klik op het kleine
driehoekje om alle
concerten binnen het
abonnement te bekijken.

Tip: Hier kunt u zien waar
u zich bevindt in het
bestelproces.

Stap 6. Kies hier het
aantal stoelen.
Klik daarna op Ga verder
met dit aantal.
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Tip: Verkeerde keuze
gemaakt? Klik op het rode
kruis om het gekozen
concert uit uw abonnement
te halen.Concerten zonder
kruis zijn verplicht binnen
uw abonnement.

Stap 7. Klik op selecteer
om concerten aan uw
abonnement toe te voegen.

Stap 8. Ga verder.
Wanneer het juiste aantal concerten is
gekozen, kunt u Ga verder klikken om
uw plaatsen te selecteren.

Tip: Het blok van
het concert waarvoor u stoelen aan
het kiezen bent is
oranje.

Stap 9. Selecteer uw stoelen.
Klik op een beschikbare stoel om deze
te selecteren.

Tip: Met plus en
min kunt in en
uitzoomen op de
plattegrond.

Stap 10. Klik op Volgende
en kies de stoelen voor volgende het volgende concert
binnen uw abonnement.

Tip: Wanneer u voor een
concert uw stoelen heeft
gekozen zijn de vinkjes
groen.

Tip: Stoelen die grijs zijn
kunt u niet selecteren,
deze zijn reeds verkocht.
Stap 11. Afrekenen
Wanneer u alle stoelen heeft
gekozen.Klik op Afrekenen om
uw bestelling te betalen.

Tip: Andere
stoelen kiezen?
Klik op het
potloodje om uw
stoelkeuze te
wijzigen.
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Stap 12. Klik op verder of log in.
Als u al bent ingelogd staan hier uw klantggevens.
Zo niet, dan kunt u hier inloggen met uw
e-mailadres en wachtwoord of een nieuw account
aanmaken.
Let op! Uw vriendenvoordeel word alleen
berekend als u hier uw vriendenniveau kunt zien.

Tip: Nog meer kaarten bestellen
voor andere concerten? Klik op
Verder winkelen of terug naar
website. Uw kaarten blijven in uw
winkelmandje.

Tip: Foutmelding.
Wanneer u bij een concert geen
stoelen heeft gekozen, kunt u niet
afrekenen. Klik op: Wijzigen om
alsnog stoelen te kiezen.

Stap 13. Controleer goed
uw bestelling!
Klik op het kleine driehoekje om al uw gekozen
concerten en eventueel uw
stoelnummers te zien.
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Stap 14. Controleer uw adresgevens en de
betaling. Indien u recht heeft op een vrienden- of
abonnementenvoordeel kunt u hier zien hoeveel
korting u krijgt.
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Stap 15. Klik op Betaal voor tickets.
Let op. Uw kaarten zijn pas definitief besteld als
de betaling volledig is voldaan.

Stap 16. Klik op één van de
betaaliconen en volg de instructies op van uw bank. Rond uw
transactie volledig af. U ontvangt
vervolgens een bevestiging per
e-mail met een overzicht van uw
bestelling.

