
 

Hoe koopt u e-tickets?     

 

 

 

Bij de aankoop van uw e-tickets kiest u zelf uw stoelen door op de plattegrond op de gewenste 

groene stoelen te klikken. 

1. Selecteer de voorstelling van uw keuze en klik op 'koop e-ticket' 

2. Klik in het venster onder ‘Aantal kaarten’ en kies het gewenste aantal kaarten  

3. Klik daaronder in het venster met de aanduiding van de kaartsoort 

4. Kies de gewenste kaartsoort 

5. Indien u kiest voor ‘Kortingspas’: vul uw pasnummer en postcode in 

6. Heeft u twee of meer kaarten gekozen? Herhaal de handelingen 3 t/m 5  

7. Ga naar de plattegrond 

8. Klik op de groene stoel(en) van uw keuze 

9. Klik op ‘In mandje’ en controleer uw keuze 

10. Vul tweemaal uw e-mailadres in 

11. Klik op ‘Bevestigen’ en volg de betaalinstructies. 

U kunt betalen via iDeal of met de digitale Nationale Bioscoopbon 

Heeft u gekozen voor de stoelen 9 en 10 op rij 3? Indien deze nodig blijken te zijn als rolstoelplaats 

zal de operateur u vragen van plaats te wisselen. 

 

Ontvangt u onze e-mail niet in het postvak in? Kijk dan in de map ‘Spam’, ‘Ongewenst’, ‘Reclame’. 

 

Wilt u direct ook voor één of meer andere voorstellingen boeken? Dat kan.  

Let erop dat u uw bestelling binnen 10 minuten bevestigt. Wordt de bestelling niet binnen die tijd 

bevestigd, dan wordt het mandje automatisch leeggemaakt. 

Sla handeling 11 over en klik naast het boekingsvenster op de pagina met het programma. Herhaal 

de handelingen 1 t/m 9 en bevestig uw aankoop. 

 

Rolstoelplaats 

Maakt u gebruik van een rolstoel? Kies voor uw begeleider en u zelf de stoelen 9 en 10 op rij 3. Zijn 

deze niet meer beschikbaar? Kies dan twee andere groene stoelen naast elkaar. De operateur zal 

regelen dat van plaats wordt gewisseld. 

Vraag in een antwoord op de e-mail met uw e-tickets een rolstoelplaats voor u te reserveren. 

 

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar info@fizi.nl . 
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