Toelichting online bestellen
Fijn dat je kaarten wilt bestellen bij Theater De
Verbeelding. In deze toelichting helpen we je stapsgewijs op weg om online kaarten te bestellen. Onze
ticketverkoop loopt via Stager. Je kunt betalen met
iDeal. Veel kijkplezier toegewenst in ons theater.

Zijn er na het lezen toch nog vragen dan horen we het
graag, zodat we je verder kunnen helpen.
BONNEN OF PODIUMCADEAUKAART
Het is niet mogelijk om online kaarten te betalen met
een cadeau- of tegoedbon of Podiumcadeaukaart.
Reserveer dan via reserveer@theaterdeverbeelding.nl en
haal de kaarten in ruil voor de bon af aan de kassa op
de voorstellingsdag. Wij bevestigen de reservering.
Ga naar theaterdeverbeelding.nl Wil je
eerst programma-informatie lezen klik dan op
Voorstellingen in het hoofdmenu van onze site.
Direct bestellen? Klik op dan op Tickets. De voorstellingen en series staan op datum gerangschikt.
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TIP

BESTEL NAAR EIGEN KEUZE ZES OF
MEER VOORSTELLINGEN TEGELIJK*)

Als bezoeker kun je op een fikse korting
rekenen wanneer je 6 voorstellingen (of meer) tegelijkertijd bestelt. Dan betaal je € 14,00 per kaartje in
plaats van € 15,50. Voor Vrienden, CJP en 65+ geldt
deze korting ook. Kaarten kosten dan € 12,00 in
plaats van € 13,50. Deze kaarten zijn te bestellen t/m
18 september. Kies kaartsoort: Serie >6 vrst: Normaal
of Serie >6 vrst: CJP Vriend 65+
AANTREKKELIJKE SERIES MET FLINK
VOORDEEL Tot en met 18 september
kun je series met aantrekkelijke korting
bestellen: Verrassend talent en Muziek op
zondag(middag). Ook voor De Wasserette kun je een
strippenkaart kopen (6 voorstellingen voor € 25,00
euro i.p.v. € 36,00).

TIP

*) Korting is niet van toepassing op De Kleine Verbeelding
voorstellingen (kaarten kosten € 10,50 en € 7,50 (tot 13
jaar). Alle genoemde prijzen zijn incl. € 1,00 servicekosten.

Kies de gewenste voorstelling door deze aan
te klikken. In uitklapmenu kun je een keus maken
voor kaartsoort(en) door in het gele rondje te
klikken. In het scherm, dat nu hiernaast opent, is
het gewenste aantal kaarten te kiezen.
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Meer voorstellingen bestellen? Klik op het
pijltje voor “Verder winkelen”. Herhaal stap 2 tot
alles is besteld. Klik op het pijltje achter “Plaats
bestelling”. Een nieuw scherm opent. Heb je eerder via de site besteld, log dan in. Lees verder bij stap 7.
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Ben je een eerste bezoeker? Klik dan op
de zwarte balk. Je bent ook een eerste bezoeker wanneer je een account had op onze site
vóór mei 2018. Dit account is vervallen. Vul het
e-mailadres in (wordt loginnaam) en bedenk een wachtwoord. Klik op “login”.
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Aanmelding vervolgen Vul jouw gegevens in;
velden met een * sterretje zijn verplicht. Vink aan
dat je geen robot bent. Klik de plaatjes aan die
bij de vraag horen en verifieer dit. Juiste plaatjes
gevonden? Kies bewaren.
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Mail Na de aanmelding wordt een mail gestuurd
om het account te bevestigen. Bij een volgende
bestelling kun je direct inloggen. Bewaar het
wachtwoord op een veilige manier.

Bestelling afronden Je krijgt een overzicht
van de bestelling te zien. Wil je iets aanpassen
dan kan dit door op het pijltje in de blauwe balk
“Bestelling wijzigen” te klikken. Is de bestelling
in orde dan ben je klaar voor de betaling.
• Nadat de betaling gedaan is ontvang je de tickets op
het opgegeven e-mailadres. Kaarten komen niet aan wanneer een foutje in het adres zit. Mail ons dan zodat wij dit
voor je op kunnen lossen.
• Soms belandt de bevestigingsmail met de tickets in de
spambox. Maak dan van reserveer@theaterdeverbeelding.
nl een “vertrouwd adres” in jouw mailprogramma.
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