Abonnement of losse tickets
Bij het bestellen van uw tickets heeft u de keuze tussen een abonnement of losse tickets.
U heeft recht op een abonnement zodra u 5 tickets voor dezelfde persoon koopt.
Er bestaan standaard abonnementen en abonnementen voor -26 jarigen.
Als abonnee ontvangt u een tegoedbon die u vanaf 20 september kan omruilen voor een gratis
ticket waarvan de standaardprijs maximum 19 euro bedraagt. U krijgt met een abonnement ook een
korting van 3 euro op overige voorstellingen die u in de loop van het seizoen bovenop uw
abonnement bijkoopt.
U kan in een abonnement-bestelling ook losse tickets bij bestellen voor andere personen.
Als u al de nodige contactinformatie hebt ingegeven komt u op het volgende scherm.

Het kiezen van uw gewenste voorstellingen

U kiest hier de voorstelling(en) waarvoor u tickets wilt, het vinkje naast de ingegeven naam duidt aan
dat u deze voorstelling opneemt in uw abonnement.
Hieronder kan u nog losse tickets toevoegen voor anderen door te klikken op ‘Voeg losse tickets toe’.

Controleer uw bestelling en kies uw plaatsen
In het volgende venster krijgt u een overzicht van alle geselecteerde tickets en heeft u indien
mogelijk de optie om uw zelf uw plaatsen te selecteren.

Betaling en levering
In het volgende venster kiest u uw betalingsmogelijkheid en manier van levering van de tickets, het is
ook hier dat uw eventuele cultuurcadeau kan gebruiken.
Om een Cultuurcadeau te gebruiken Selecteert u ‘Gebruik waardebon Ter Vesten’ en voert u uw
unieke code in.
Als leveringsopties kan u kiezen voor print at home’ of ‘print at home – Meerder tickets per pagina’
op deze manieren krijgt u uw tickets via mail geleverd op het opgegeven e-mailadres.
U kan indien nodig ook de tickets afhalen aan de balie of mits een bijdrage laten opsturen.

Indien u toch nog moeilijkheden ervaart bij het online bestellen van uw tickets kan u altijd bellen
naar onze balie op het nummer 03 750 10 00.

