
Stap 1

Voor u een serie gaat bestellen, logt u eerst in op uw account op www.bachvereniging.nl. 
Klik rechtsboven op ‘inloggen’ en log in met uw emailadres en wachtwoord.

Online series bestellen op bachvereniging.nl

Klik vervolgens op ‘Series’

http://www.bachvereneging.nl/


Stap 2

1. Klik op de serie die u wilt bestellen: serie Naarden, serie Utrecht of serie Amsterdam.
2. Kies vervolgens of u de serie met of zonder Matthäus-Passion wilt.
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Stap 3

Selecteer linksboven het aantal series
dat u wilt bestellen.

Bij een concert met meerdere data kiest 
u de gewenste datum onder 'Kies 
evenement'.

Als u alle concerten geselecteerd heeft, 
kunt u onderin op ‘Zoek 
abonnementen' klikken.



Stap 4

Hier ziet u alle concerten. Het systeem heeft de best beschikbare stoelen uitgekozen.

Met de optie 'bekijk/wijzig stoelen' 
kunt u eventueel andere stoelen 
kiezen. Selecteer op de plattegrond 
de gewenste stoelen. Open 
gekleurde rondjes zijn beschikbare 
plaatsen. Grijze rondjes zijn bezet. 
In- en uitzoomen kunt u links 
onderin met de + en - op 
de plattegrond. Klik ‘Doorgaan’ als 
u stoelen gekozen heeft.



Vervolg stap 4

Als u voor alle concerten stoelen heeft geselecteerd, klikt u rechts onderin op 
‘Voeg toe aan winkelmandje’.



Stap 5

U bent nu in uw winkelmand. U kunt de 
gekozen stoelen nog eens bekijken en/of 
wijzigen.

Wilt u nog een serie toevoegen, dan klikt u 
linksonder ‘Verder winkelen +’.

Tevreden met uw selectie? Klik dan 
rechtsonder op ‘Betalen’.



Stap 6

Hier selecteert u de verzendwijze. U heeft twee opties:
1. E-tickets: download tickets voor op uw telefoon of om ze thuis te printen
2. Verzenden per post: wij sturen de tickets naar uw huisadres—u betaalt €4,00

Klik vervolgens op ‘Doorgaan’



Stap 7

Controleer goed uw persoonlijke gegevens en vul deze aan waar nodig.



Stap 7 vervolg

Wilt u ons extra steunen met een donatie? Kies dan een fonds, vul het bedrag in en klik op 
'Doneren'.



Stap 7 vervolg

Indien u akkoord bent met onze algemene voorwaarden, vinkt u dit aan en klikt u op ‘Doorgaan’
(Om de algemene voorwaarden te lezen klikt u op het woord ‘algemene voorwaarden’)



Stap 8

U bent nu in de betaalomgeving. 

Selecteer uw betaalmethode. U wordt 
doorgestuurd naar uw bankomgeving.

Zodra de betaling is gelukt, ontvangt u van 
ons een bevestiging per email. 

Goed om te weten: vanaf eind juni kunt u uw e-tickets voor 
seizoen ‘23-’24 downloaden. Heeft u gekozen voor tickets per post, 
dan ontvangt u die ná ons laatste concert van dit seizoen. Hiermee 
voorkomen we dat onze bezoekers per ongeluk met tickets voor 
volgend seizoen bij de kassa komen bij de laatste concerten van 
het huidige seizoen.



Succes met uw 
online bestelling!
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