HOE EEN ABONNEMENT BESTELLEN
Je kan in één bestelproces verschillende abonnementsformules (abo 6 of abo 10) combineren,
en elk abonnement ook samenstellen met verschillende voorstellingen. Binnen één bestelling
moet je dus niet noodzakelijk enkel identieke abonnementen samenstellen.

Klik hier om je abonnement(en) te bestellen.

STAP 1: AANTAL ABONNEMENTEN EN FORMULES
-

Geef aan hoeveel abonnementen je wenst te kopen.
Geef vervolgens de namen van de abonnees en de gewenste
abonnementsformules (abo 6 of abo 10) in.

Opgelet: van zodra je naar de volgende stap gaat, kan je de namen van de abonnees of
abonnementsformules niet meer wijzigen zonder een nieuwe bestelling aan te maken. Dit is om
je zoveel mogelijk aaneensluitende stoelen te kunnen garanderen.
Gebruik verder in het bestelproces steeds de button ‘GA TERUG’ om naar een vorige pagina te
gaan, en niet het back-pijltje in je browser!

STAP 2: KIES EVENEMENTEN
-

Kies de evenementen die je wil toevoegen aan de abonnementen.

Bij voorstellingen die uitverkocht zijn, staat er in het overzicht ‘uitverkocht’, en ook ‘laatste
tickets’ wordt aangegeven.

-

Duid per evenement dat je toevoegt aan welke abonnees naar dit evenement
komen.

-

Voor genummerde voorstellingen duid je vervolgens je zitplaatsen aan. Indien
nodig kan je dit helemaal op het einde van het bestelproces nog aanpassen.

Je zitplaatsen staan op het zaalplan in het geel aangegeven. Je kan op een vrije zitplaats in het zaalplan
klikken om je zitplaatsen te verplaatsen. In het zaalplan van Cc De Ploter wordt je plaats automatisch
toegewezen, hier kan je niet wisselen. Druk vervolgens rechtsboven op GA VERDER.

-

Tijdens je bestelling kan je rechts op het scherm volgen hoeveel tickets elke abonnee al in zijn
bestelling heeft. Zo vul je elk abonnement tot het nodige aantal voorstellingen. Indien je alle
gewenste evenementen toegevoegd hebt, en alle vinkjes groen zijn, klik je op Ga verder.

STAP 3: JE BESTELLING
Hier vind je het overzicht van je bestelling. Als je de bestelling wil afwerken, krijg je hier de
laatste kans om je gereserveerde zitjes te verplaatsen. Klik vervolgens rechtsboven op
AFREKENEN.
Wil je bijkomende tickets of abonnementen bestellen druk rechtsonder op Reserveer meer
tickets.

STAP 4 IDENTIFICATIE
Geef voor elk ticket de naam in van de tickethouder en bij voorkeur ook het emailadres zodat
alle tickets kunnen gepersonaliseerd worden. Druk vervolgens op GA VERDER.

STAP 5: AFLEVERING EN BETALING
Kies je leverwijze en betaalwijze en volg de stappen op het scherm. De tickets die op zaterdag
9/6 worden besteld, zullen vanaf maandag per mail gestuurd worden. Dit om de server niet te
overbelasten. Je krijgt zaterdag wel een bevestigingsmail waarin je je bestelling nog eens kan
nakijken.

