ABONNEMENT = minimum 65 verschillende voorstellingen
www.despil.be

Handleiding ONLINE abonnement boeken:
>
>
>
>
>
>
>

Je kiest een voorstelling (deze staan chronologisch in een lijst) en je klikt op TICKETS
Je kiest het aantal tickets (max.12
8 tickets per voorstellling)
Je klikt rechtsboven op Ga verder >>>
Indien de voorstelling genummerd is, kan je jouw plaatsen op het zaalplan kiezen
Je klikt rechtsboven op Ga verder >>>
Je krijgt nu het overzicht van je bestelde tickets voor deze gekozen voorstelling
Klik na elke reservatie op RESERVEER MEER TICKETS

Omdat je minimum 65 verschillende voorstellingen moet boeken om tot een abonnement te komen,
herhaal je bovenstaande stappen tot je al jouw voorstellingen hebt gekozen.
>
>
>
>
>
>

Nadat je al jouw voorstellingen hebt gekozen, klik je rechtsboven op Afrekenen >>>
Geef nu je e-mail adres in
Klik op Ga verder >>>
Indien we nog niet over al jouw persoonsgegevens beschikken, vul je deze hier in
Klik op Ga verder >>>
Kies nu Aflevering en Betaling

HOE WENS JE DE TICKETS TE ONTVANGEN?
Print at home - e-mail (meerdere tickets per pagina)
Print at home - e-mail (1 ticket per pagina)
Verzenden per post (+1,5 €)
HOE WENS JE TE BETALEN?
Kredietkaart
Bancontact/MisterCash
ING Online
KBC Online

Belfius Netbanking
iDEAL
Overschrijving: betalingstermijn van 21 dagen

Om je reservatie definitief te bevestigen, druk rechtsboven op BEVESTIG. Jouw abonnement is nu gereserveerd.
Je ontvangt ook een e-mail met deze bevestiging en met het overzicht van jouw reservatie.
In deze mail staat ook een link naar
jouw persoonsgegevens, die je -indien
nodig- kan aanpassen.
Wanneer er veel aanmeldingen tegelijkertijd zijn,
word je in de wachtrij geplaatst.
Indien dit zo is, dan verschijnt deze info.
Dank voor jouw geduld. Zodra het jouw beurt is,
zal je automatisch doorgestuurd worden naar
de verkoopspagina.

Een online abonnement TESTEN kan
vanaf maandagavond 10 juni.
Een online abonnement INVOEREN kan
vanaf zaterdag 15 juni vanaf 10U.

