Stap-voor-stap uitleg kaartverkoop
filmhuis en theater

Online tickets kopen
Kies bij de film- of theatervoorstelling voor ‘online kopen’. Plaats het aantal kaarten en
de bijbehorende kaartsoort in je mandje (filmhuisvrienden voeren hier het pasnummer
en postcode in). Je ziet nu welke stoelen voor je zijn geselecteerd. Sleep de stoelen naar
de gewenste plek en bevestig je stoelkeuze. Controleer je boodschappenmandje en voer
eventuele kortingscodes. Na invoer van je bankkeuze en e-mailadres bevestig je de
bestelling en reken je af via iDEAL. Je e-ticket(s) ontvang je per mail.

Online tickets reserveren
Kies op de informatiepagina van de betreffende film onder voor ‘reserveren’. Voer alle
gegevens in en je ontvangt een bevestigingsmail van je reservering. Je ticket(s) betaal je
aan de kassa. Ben je filmhuisvriend? Dan verwerken wij de korting aan de kassa.
Eventueel aanwezige kortingsbonnen verzilveren wij ook aan de kassa. Een reservering
van meerdere tickets reken je bij voorkeur af in één betaling. Gereserveerde tickets
houden we vast tot 15 minuten voor aanvang van de voorstelling.
Een online reservering annuleren, wijzigen of omzetten naar een online koop
Met de bevestigingsmail van je online reservering kun je eenvoudig
je reservering wijzigen of annuleren. Heb je gereserveerd en wil je alsnog kopen? Koop
je tickets online, maar vergeet niet direct daarna je reservering te annuleren.

Telefonisch reserveren
Telefonisch reserveren kan per voicemail via (0172) 493 737 (menukeuze 2 >1).
Je hebt - zeker in het weekend - nog geen zekerheid of er plaatsen beschikbaar zijn.
Voicemails worden op werkdagen tussen 9 en 12 uur behandeld. Bij een eventueel
uitverkochte voorstelling word je niet eerder dan de eerstvolgende werkdag teruggebeld,
mits je een voicemail hebt of een telefoonnummer waarop wij je altijd kunnen bereiken.
Je moet je gereserveerde tickets uiterlijk 30 minuten voor aanvang afhalen.

Tickets kopen bij de kassa
Natuurlijk is het ook mogelijk om tijdens de openingstijden van de kassa een ticket te
kopen. De kassa is open vanaf 45 minuten voor aanvang van de voorstelling. Om voor de
vriendenkorting in aanmerking te komen moet je altijd je vriendenpas bij je hebben. Heb
je je pas niet bij je? Dan krijg je helaas geen korting. Geef tijdig aan bij de
kassamedewerker wanneer je in aanmerking komt voor korting.

Placering
Als je de tickets in je mandje hebt gedaan, zie je welke stoelen voor je geselecteerd zijn.
Wil je ergens anders zitten dan kun je de stoel(en) naar de gewenste plaats slepen.
Vergeet niet je stoelkeuze te bevestigen.

