
 

HANDLEIDING ONLINE TICKETVERKOOP 

www.westrand.be  

1. Check je browser 

Alvorens van start te gaan met het kopen van tickets en 

abonnementen, check je best je browser.  

Hier vind je de meest recente updates:  

Firefox: https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/  

Chrome: https://www.google.nl/chrome/browser/desktop/  

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-

nl/help/17621/internet-explorer-downloads  

 

2. Kies een bepaalde voorstelling  

Je kan een voorstelling kiezen door de zoekfunctie te gebruiken, via 

podium in de menubalk of op datum in de kalender.  

 

 

 

 

 

Zoekfunctie in de menubalk             Podium in de menubalk 
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Als je klikt op ‘PODIUM’ in de menubalk, dan krijg je een chronologisch overzicht van alle komende 

voorstellingen.   Onderaan deze pagina, kan je overgaan naar een volgende pagina en kan je ook zien 

hoeveel pagina’s er in totaal zijn. Door op een cijfer te klikken, kan je naar die pagina overspringen.  

 

Door op de titel te klikken, kom je op de informatiepagina van die voorstelling.  

Als je via de zoekfunctie gaat of op een datum klikt in de kalender, dan kom je meteen op de 

informatiepagina van die voorstelling terecht.  

3. Klik op bestellen 

Op de informatiepagina vind je alle info over de voorstelling, scènefoto’s, trailers, de officiële 

website, de credits, de verschenen recensies enz. In het oranje kadertje staat de status van de 

voorstelling, dit kan variëren van ‘bestellen’, ‘laatste tickets’, ‘geannuleerd’ of ‘uitverkocht’. Het is 

ook mogelijk dat bij een 

uitverkochte voorstelling, je 

kan inschrijven op een 

wachtlijst, dan staat er 

‘wachtlijst’. Door hierop te 

klikken, kan je jezelf via een 

formulier inschrijven.  

Om een ticket te bestellen, 

klik je op bestellen.  

 

 

 

 



4. Kies het juiste aantal tickets 

Op dit moment kom je op de site van Ticketmatic terecht, dit is ons ticketsysteem.  Duidt eerst aan 

het aantal gewenste tickets aan.  In de rechterkolom kan je de verschillende te nemen stappen 

volgen.  Na elke stap klik je op ‘ga verder’.  

 

5. Kies je zitplaats 

Je krijgt nu een overzicht van het zaalplan, waar je de gewenste zitplaats kiest. Deze kleurt geel. Het 

systeem geeft reeds aan wat de beste zitplaats is, maar je kan altijd zelf een aanpassing doen. Het is 

wel belangrijk om steeds aan te sluiten en geen lege plaatsen te laten.  Klik opnieuw op ‘ga verder’.  

 



Je krijgt nu een overzicht van je bestelling. Je kan op dit moment ofwel afrekenen ofwel nog andere 

tickets bestellen.  

 

 

6. Identificatie 

Hier geef je voor het eerst jouw gegevens in, je e-mailadres en de namen van de tickethouders en ga 

verder. 

 



7. Aflevering en betaling 

Nu kies je of je jouw tickets zelf wil printen of aan de balie wil afhalen. Afhalen kan vanaf het 

moment dat de betaling in orde is of tot een uur voor de voorstelling.  Duidt ook aan hoe je wil 

betalen. Dit kan via een bankkaart, een visa of masterkaart of via overschrijving. Als je een 

promocode of geschenkbon hebt, kan je deze code ook ingeven. Ga nadien verder.  

 

8. Bevestig je bestelling 

 

 



9. Betaalbevestiging 

Als je voor overschrijving hebt gekozen, dan krijg je nu een bevestigingspagina en een e-mail met het 

overzicht van je bestelling.  Als je voor online betalen hebt gekozen, dan krijg je nu een betaalscherm 

afhankelijk van de betaalmethode die je hebt gekozen.   

 

 

Bij problemen, kan u steeds contact opnemen met de balie.  

Bedankt voor uw bestelling bij Westrand!  


