Hoe tickets kopen voor een voorstelling in 10 stappen.
•

Als je tickets wil kopen voor een voorstelling in de Leest moet je je eerst éénmalig registreren. Heb je dit nog niet gedaan raden we je aan de ‘Handleiding registratie webshop’ eerst
door te nemen en uit te voeren.

•

Hierna kan je inloggen als gebruiker bij de webshop. Hoe je moet inloggen kan je terugvinden in de handleiding ‘Handleiding inloggen webshop’.

•

Eénmaal je beide bovenstaande hebt gedaan kan je tickets aankopen. Aan de hand van onderstaand stappenplan willen we jou daarbij begeleiden.

Stap 1:
•

Eénmaal ingelogd kom je terecht op de
startpagina.

•

Klik op de blauwe of groene knop
‘Tickets’.

Stap 2:
•

Je komt terecht op de overzichtspagina
met alle voorstellingen.

•

Je kan op verschillende manieren de voorstelling waarvoor je tickets wil kopen zoeken:
o Doorblader de lijst onderaan de pagina. De voorstellingen staan geordend volgens datum. Onderaan de
pagina kan je naar het vervolg van
de lijst gaan. (standaard staan er 12
voorstellingen op 1 pagina, dit kan je zelf
aanpassen onderaan de pagina)

o Je kan de lijst inkorten door enkel
die categorieën aangevinkt te laten
waarvoor je interesse hebt.

o Je kan ook zoeken op of tussen bepaalde datum(s).

o Bij beide selectiemogelijkheden
moet je daarna op ‘zoeken’ klikken.

Stap 3:
•

In de lijst met voorstellingen zie je of:
o er nog kaarten beschikbaar zijn,
o er een wachtlijst is
o de voorstelling uitverkocht
o er nog enkele tickets beschikbaar
zijn.
• Klik op de naam of de foto van de voorstelling waarvoor je tickets wil kopen.

Stap 4:
•

Je komt terecht op de info-pagina van de
door jou gekozen voorstelling.

•

Klik op de knop ‘Tickets bestellen’.

Stap5:
•

Kies je tarief (Basis, -12 j of Vrijetijdspas)

•

Kies het aantal tickets met het gekozen
tarief.

•

Indien je tickets uit meerdere categorieën
wil kopen klik dan, na je eerste categorie
ingevuld te hebben, op ‘+ Andere prijscategorie’ en kies daar het aantal kaarten
die je wenst in deze nieuwe categorie.

•

Eénmaal alle tickets gekozen (max 12) klik
je op de knop ‘Doorgaan’.

Stap 6:
•

Op dezelfde pagina eronder opent zich
het ‘zaalplan’. Hier kan je je plaatsen kiezen.
o De donker gekleurde zitjes zijn
reeds verkocht.
o De lichtgrijs gekleurde zitjes zijn nog
beschikbaar
o De rode zitjes zijn de voor jou voorgestelde zitjes.

•

Je kan de voorgestelde zitjes wijzigen door
op een lichtgrijze zitje te klikken.

•

Eénmaal tevreden met je zitplaat(sen) klik
dan op ‘Plaats in winkelwagen’.

Stap 7:
•

In de winkelwagen zie je een overzicht van
jouw bestelling.

•

Indien je een nieuwe cultuurbom hebt
kan je bij Kortingscode de code op de bon
ingeven. (Deze kortingscode werkt enkel op de
nieuw aangekochte cultuurbommen met een 16cijferige code.)

•

Wens je nog tickets voor een andere voorstelling aan te kopen klik dan op ‘Verder
winkelen’, anders klik je op ’Doorgaan’.

•

Als je nog andere tickets aankoopt kan je
steeds je bestelling afronden door bovenaan de pagina te klikken op ‘Afrekenen’

Stap 8:
•

Klik op ‘Online betalen met Ingenico’.
Betalen enkel mogelijk met

Stap 9:
•

Om te betalen kan je kiezen tussen:
o betalen met de bankapp op je
smartphone. Hiervoor open je
de app op je smartphone en
scan je de code. Vervolledig de
procedure op je smartphone.
o Betalen door je kaartgegevens in
te vullen en te klikken op
‘Ja ik bevestig mijn bestelling’.
(kaartlezer van je bank is nodig)

o Je zal automatisch terugkeren
naar de webshop.
Stap10:
•

Binnen de 10 minuten ontvang je een e-mail. Bij deze e-mail zit een bijlage (PDF) die je ofwel op je smartphone bewaart ofwel kan uitprinten. Breng de geprinte tickets of je
smartphone mee naar de voorstelling zodat deze bij de ingang gescand kunnen worden.

•

Als je de mail verloren bent of niet meer terug kan vinden kan je steeds inloggen in de
webshop, naar je profiel gaan en daar
klikken op ‘Historiek en overzichten’
Kies daar voor ‘Mijn tickets’.

