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LOSSE TICKETS



De officiële ticketverkoop voor seizoen 2017-2018 start op zaterdag 10 
juni 2017 om 13.00 u. Onze webwinkel is zonder enige twijfel de snel-
ste manier om te reserveren! We geven dan ook graag een extra woord-
je uitleg. 
 

De belangrijkste principes van onze webwinkel op een rij
•	 www.ccdeborre.be het énige belangrijke webadres
•	 Tickets zijn 100% beschikbaar via het web. We blokkeren geen plaatsen voor verkoop 

aan de balie. 
•	 Om 13.00 u worden alle gebruikers van de webwinkel in een willekeurige wachtrij 

geplaatst. Deze gaat sneller vooruit dan je denkt! Wacht geduldig je beurt af en 
vernieuw je scherm niet. Anders raak je jouw plaats in de wachtrij kwijt. 

•	 De vriendenpas is voortaan gratis en reserveer je in één beweging samen met je 
tickets. Per vriendenpas moet je minstens 4 verschillende voorstellingen reserveren.

•	 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 vooraf dus niet te registreren. Reserveerde je vorig seizoen reeds 
tickets, hebben we met je mailadres voldoende informatie. 

•	 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  
helemaal 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. 

•	 Samen met je tickets ontvang je meteen ook je vriendenpassen in jouw mailbox. Hou 
de codes goed bij voor bijkomende reservaties later op het seizoen.

•	 Online reserveer je per klant maximum 14 tickets per voorstelling. Heb je er meer no-
dig? Splits je bestelling dan op of reserveer aan de balie in de borre.

NIEUW! Reserveren met begeleiderspas  
Personen met een beperking brengen gratis een begeleider mee naar voorstellingen in 
onze theaterzaal. Hiervoor hoef je enkel een begeleiderspas aan te vragen bij de provincie 
Vlaams-Brabant. Omdat we op de startdag graag evenveel kansen geven om van thuis uit 
te reserveren, kwamen we met een oplossing.

Je beselt gewoon beide tickets via onze webwinkel. Tussen 13 en 30 juni kan je één ticket 
aan het onthaal van de borre laten terugbetalen, op vertoon van de begeleiderspas. Laat 
ons op dat moment ook weten of je minder mobiel bent of in een rolstoel de voorstelling 
zal bijwonen. Indien gewenst ruilen we jouw genummerde tickets met plaatsen die we 
voorbehouden hebben op de eerste rij. 



EN DAN NU... STAP VOOR STAP!

1. Ter voorbereiding
•	 Maak voor jezelf een overzicht van alle voorstellingen en vormingsactiviteiten 

waarvoor je wil reserveren. Het bestelformulier in de brochure is hierbij een 
handige houvast.

•	 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. 

2. Op zaterdag 10 juni 2017 vanaf 13.00 u
Surf naar www.ccdeborre.be. Je krijgt onderstaand scherm te zien.

1. Wanneer je goed voorbereid bent en weet voor welke voorstellingen je wil reserveren, 
kan je meteen naar de webwinkel via BeSTeL Je TICkeTS.

2. Wie het programma nog even wil doorzoeken, gaat naar BekIJk Onze SITe.  Om 
de webwinkel te ontlasten, zal de website op de drukste momenten niet toegankelijk 
zijn. Dit zal ongeveer het geval zijn tussen 11.00 u en 15.00 u.



De webwinkel ziet er als volgt uit. 

Algemeen kan je op deze pagina vier dingen doen:

1. een vriendenpas reserveren voor seizoen 2017-2018. 

2. Losse tickets reserveren.

3. een voorstelling zoeken via de zoekbalk, zodat je niet de hele lijst moet 
overlopen.

4. een overzicht van je winkelmandje opvragen.
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De zoekfunctie is een handig hulpmiddel bij het selecteren van de gewenste 
voorstellingen.

LOSSE TICKETS RESERVEREN
Wanneer je zonder vriendenpas wil reserveren, ga je meteen onderaan naar de lijst 
met ‘losse tickets’. Hier krijg je een chronologisch overzicht van alle voorstellingen 
en vormingsactiviteiten. 



klik bij de gewenste voorstelling op de groene knop kOOP TICkeTS.

kies per voorstelling het gewenste aantal tickets. Selecteer hierbij het juiste aantal 
tickets aan basisprijs. Om te reserveren aan vriendenprijs, moet je beschikken over een 
vriendenpascode. 



Op deze pagina kan je vier 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. Tickets te veel gereserveerd? Via het vuilbakje verwijder je tickets uit je 
winkelmandje.

3. Je stoelen aanpassen in het zaalplan (deze tekst verschijnt enkel bij genummerde 
voorstellingen). Doe je dit niet, krijg je automatisch de best beschikbare 
plaatsen.

4. Is je bestelling klaar, kies dan VOLGenDe om af te rekenen. 
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klik rechts onder op VOLGenDe. Je ziet nu een overzicht van alle tickets in je 
winkelmandje. 

Herhaal deze stap zoveel als nodig. klik nadien op VOLGenDe om af te rekenen.
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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. 

gENUmmERDE PLAATSEN
Vanaf oktober 2017 zal cc de borre beschikken over een tribune met een grotere 
zichtbaarheid en genummerde plaatsen. Dat impliceert dat vanaf volgend seizoen 
een meerderheid van de voorstellingen genummerd zal zijn. De plaatsen worden 
reeds bij de reservatie bepaald. 

klik onderaan op SLUIT om verder te gaan.



BEVESTIgEN EN AFREKENEN
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, tickets en vriendenpas meteen in je mailbox. 

Controleer de samenvatting van je bestelling en vul je mailadres in. Zorg dat er geen 
schrijffouten in je mailadres zitten, anders zal je bestelling nooit aankomen!  

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 en BeVeSTIG je bestelling definitief.



Je komt nu op de betaalpagina van Mollie. Vul je kaartnummer en vervaldatum 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. 

BEDANKT VOOR JE BESTELLINg
EN gRAAg TOT BINNENKORT!


