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HANDLEIDING
tickets reserveren 

doorheen het seizoen



We komen dit seizoen met een volledig nieuw ticketsysteem, zowel onli-
ne als achter de schermen. Onze webwinkel is zonder enige twijfel de 
snelste manier om te reserveren! We geven dan ook graag een extra 
woordje uitleg. 
 

De belangrijkste principes van onze webwinkel op een rij: 
•	 Voortaan is www.ccdeborre.be het énige belangrijke webadres.
•	 Heb je nog geen vriendenpas? Koop deze dan als allereerste aan. Reken af en 

check je mailbox. Wanneer je jouw vriendencode ontving, kan je verder gaan 
met bestellen. 

•	 Tickets kopen aan vriendenprijs? Geef je vriendencode in wanneer het systeem 
daar naar vraagt. 

•	 Geen vervelende accounts en vergeten paswoorden meer. Vul je winkelmandje 
naar hartenlust en bezorg ons op het einde van je bestelling de nodige  
gegevens. Je hoeft je dus vooraf niet te registreren. 

•	 Verplicht online betalen, helemaal veilig en zónder administratiekost. Hou je 
bankkaart (Bancontanct/Mister Cash of kredietkaart) en netbankingbakje dus bij 
de hand.

•	 Voorstelling met genummerde plaatsen? Ook online kies je jouw plaatsen hele-
maal zelf! Het systeem stelt de best beschikbare stoel(en) voor, maar deze kan je 
nog aanpassen in het zaalplan.

•	 Je ontvangt je tickets meteen in je mailbox! Print ze thuis af of laat ze op de 
avond van de voorstelling scannen op je smartphone. 

•	 Online reserveer je per klant maximum 14 tickets per voorstelling. Heb je er 
meer nodig? Splits je bestelling dan op of reserveer aan de balie in de borre.

•	 Reserveren met een begeleiderspas kan uitsluitend in de borre.



EN DAN NU... STAP VOOR STAP!

1. Ter voorbereiding 
•	 Bepaal hoeveel tickets je per activiteit nodig hebt. Maak hierbij een duidelijk 

onderscheid tussen tickets aan basisprijs en tickets aan vriendenprijs. 
•	 Leg je bankkaart (Bancontanct/Mister Cash of kredietkaart) en netbankingbakje 

klaar. Je zal immers gevraagd worden om direct online te betalen.
•	 Kocht je al een vriendenpas? Hou je code dan bij de hand!
•	 Reserveer je graag aan vriendenprijs, maar heb je nog geen vriendenpas in je 

bezit? Dan moet je deze als eerste reserveren én betalen. Pas wanneer je jouw 
vriendenpascode in je mailbox ontving, kan je verder gaan met reserveren.  

2. Tickets reserveren
Surf naar www.ccdeborre.be. Via de knop ‘Tickets cc de borre’ kom je meteen op 
de webwinkel terecht. 



De webwinkel ziet er als volgt uit. Alle voorstellingen én vormingsactiviteiten staan 
hier chronologisch opgelijst.

Algemeen kan je op deze pagina drie dingen doen:

1. Op zoek naar een specifieke activiteit? Dan hoef je de hele lijst niet te 
overlopen! Typ in onze zoekbalk een (deel van een) titel of uitvoerder en kom 
meteen op de juiste pagina terecht.

2. Klik op de groene ticket-knop om jouw tickets te reserveren.

3. Klik op de rode knop om een overzicht te krijgen van jouw winkelmandje.
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Kies per voorstelling het gewenste aantal tickets. Selecteer hierbij het juiste aantal 
tickets aan basisprijs en het juiste aantal tickets aan vriendenprijs.

Wanneer je tickets reserveert aan vriendenprijs, zal je nu gevraagd worden om een 
voordeelkaartcode in te voeren. Je kreeg deze via mail doorgestuurd.  
Opgelet: per voorstelling kan je per code slechts 1 ticket bestellen aan vriendenprijs. 



Klik op VOLGENDE.

Ook hier kan je weer drie dingen doen:

1. Klik op de knop VOEG MEER TICKETS TOE om ook voor andere activiteiten te 
reserveren. Herhaal deze stap zo vaak als nodig voor jouw reservatie.

2. Is je bestelling klaar, kies dan VOLGENDE om af te rekenen. 

3. Tickets te veel gereserveerd? Via het vuilbakje verwijder je tickets uit je 
winkelmandje.
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Selecteerde je een voorstelling met genummerde plaatsen, dan verschijnt er een 
zaalplan. Het systeem stelt zelf de best beschikbare stoel(en) voor, dewelke je naar 
wens kan verplaatsen. Om te voorkomen dat er plaatsen niet opgevuld worden, 
zullen een aantal beperkingen worden opgelegd. 

•	 De rode bolletjes: Dit zijn jouw gereserveerde plaatsen.
•	 De witte bolletjes: Deze plaatsen zijn nog beschikbaar. Klik op een witje bolletje 

om jouw selectie te verplaatsen.
•	 De grijze bolletjes: Deze stoelen zijn reeds gereserveerd. 

Klik op VOLGENDE.



Je krijgt opnieuw een overzicht van je volledige bestelling.  

Merk op: Toch liever een andere stoel? Dat kan! Bij genummerde voorstellingen 
verschijnt in het rood ‘Kies stoelen’. 

Klik op VOLGENDE om af te rekenen.



Kies je betaalwijze:
•	 Bancontact/Mistercash
•	 Kredietkaart
•	 of gebruik een waardebon en geef je code in 

Leverwijze is standaard ingesteld op PRINT AT HOME. Zo ontvang je jouw 
reservatiebewijs én tickets meteen in je mailbox. 

Controleer de samenvatting van je bestelling en vul je mailadres in.  

Klik op VOLGENDE. Wanneer je voor het eerst reserveert zal je nu je naam, adres, 
telefoonnummer, enz. moeten opgeven. Bij een tweede keer zal je deze stap kunnen 
overslaan.

Klik op VOLGENDE. 



Wanneer je voor het eerst reserveert zal je nu je naam, adres, telefoonnummer, enz. 
moeten opgeven. Bij een tweede keer (via hetzelfde mailadres) zal je deze stap 
kunnen overslaan.

Klik op VOLGENDE en BEVESTIG je bestelling definitief.



Je komt nu op de betaalpagina van Mollie. Vul je kaartnummer in en volg de 
instructies op het scherm (deze verschillen van bank tot bank).

Je reservatie is nu definitief. Je ontvangt ook een email met nog eens een overzicht 
van je bestelling en een link naar je tickets. Hou deze mail goed bij of print je tickets 
meteen uit. 


