HANDLEIDING
ONLINE CULTUURABONNEMENT
Wil je je abonnement online aankopen? Lees dan zeker deze handleiding! Vooraleer je vol overgave
begint aan je bestelling, is het interessant om met volgende weetjes/informatie rekening te houden:







Zorg ervoor dat je een computer of tablet met goede internetverbinding hebt
Neem de cultuurbrochure bij de hand: zo kan je al gemakkelijk voor jezelf aanduiden welke
voorstellingen je in je abonnement wenst op te nemen. Je kan deze brochure online bekijken
op onze website: www.blankenberge.be/cultuuractiviteiten
Je kan per persoon 1 of meerdere abonnementen bestellen.
LET OP: Wanneer je ervoor kiest om verschillende abonnementen onder één naam te
bestellen, kan je geen onderscheid maken in de gekozen voorstellingen. Dus wil je 3
abonnementen verwerken, dan moet je voor 3 personen dezelfde voorstellingen
aanduiden (wil je dit niet, gelieve dan het cultuurcentrum te contacteren en wij helpen
je met veel plezier verder).
Wie kan geen abonnement online bestellen? De leden van HAPO en iedereen die recht heeft
op een sociaal abonnement kunnen een formulier indienen in de brievenbus van het
cultuurcentrum (Hoogstraat 2) of indienen aan de balie van het Infopunt Toerisme. Wij
verwerken dit dan voor jullie.

Stap 1: inloggen/aanmelden



Surf naar: https://webshopblankenberge.recreatex.be/
Rechts op deze pagina zie je het veld ‘Inloggen’
o Ben je al geregistreerd? Vul dan je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op
‘inloggen’.
o Ben je nieuw op deze webshop? Klik dan op ‘aanmelden als nieuwe gebruiker’

1. Kies een gebruikersnaam en wachtwoord. Bevestig door te klikken op ‘volgende’

2. Vul je persoonsgegevens in. Bevestig door te klikken op ‘volgende’

3. Vink ‘ik ga akkoord met algemene voorwaarden’ aan en klik op ‘inschrijven’

4. Je ontvangt een e-mail van noreply@blankenberge.be, waarin je je registratie moet
bevestigen.

5. Klik op ‘Activeer mijn gebruikersaccount’
6. Je zult zien dat je gebruikersnaam ingevuld staat. Vul je wachtwoord in en klik op ‘aanmelden’
7. Klik nu op ‘nee, ik doe dit later’

Proficiat je bent nu ingelogd op onze webshop!

Stap 2: Kies het aantal abonnementen
1. Klik op ‘koop tickets voor het cultuurcentrum’

2. Klik nu op ‘abonnement’

3. Selecteer ‘Abonnement 6 voorstellingen’

4. Selecteer ‘Bestel abonnement’

5. Vink de voorstellingen aan die je wenst op te nemen in je abonnement(en). Dit doe je
door telkens het vakje naast de voorstelling aan te vinken.
LET OP: Zorg dat je er minimum 6 aanduidt

6. Klik op ‘volgende’

7. Selecteer nu het aantal abonnement dat je wenst aan te kopen onder jouw naam. Heb je
er bijvoorbeeld drie nodig, vul dan bij basistarief het cijfer ‘3’ in.

8. Klik op ‘volgende’

Stap 3: Kies zelf je zitjes uit per voorstelling
1. Je ziet nu de eerste voorstelling die je gekozen hebt voor je abonnement(en) .
2. Scroll naar beneden, totdat je het zaalplan ziet
3. Klik op de plaats waar je wenst te zitten
LET OP: Wanneer je meerdere abonnementen onder één naam boekt, moet je
samen zitten en is het niet mogelijk om afzonderlijke zitplaatsen aan te duiden
4. Je zult één of meerdere (naargelang het aantal abonnementen) rode bolletjes zien op het
zaalplan

5. Wil je andere plaatsen? Klik dan ergens op het zaalplan op de lichtgrijze bollen. Je zult
zien dat de rode bollen van plaats veranderen.
6. Tevreden over de zitplaatsen? Klik dan op ‘toevoegen aan abonnement’
7. Herhaal dit voor de volgende voorstellingen en klik telkens op ‘toevoegen aan
abonnement’
LET OP: Sommige voorstellingen hebben ongenummerde plaatsen (bv. Radio
Modern). Klik hier gewoon op ‘doorgaan’

Stap 4: Abonnement betalen
1. Je ziet nu de een overzicht van de gekozen voorstellingen voor je abonnement
2. Klik op ‘in winkelwagentje’

3. Je ziet nu de totale kostprijs
4. Klik op ‘doorgaan’



Selecteer nu ‘online betalen met ingenico’

5. Heb je de bancontact app? Open dan de app op je smartphone en scan de QR-code
6. Betaal je met kaart? Vul dan je gegevens in de rechterkolom in en klik op ‘ja, ik bevestig
mijn betaling’
7. Je zult doorverwezen worden naar de betaalinstructies van je bank

Stap 5: Bevestiging van je bestelling


Zodra je bestelling is afgerond, krijg je een bevestiging van je bestelling met de
praktische informatie in je mailbox.

Stap 6: Printen tickets


Zodra je bestelling is afgerond, kan je onmiddellijk je tickets printen. Je krijgt ze ook nog
eens per mail.
LET OP: Let er op dat je de tickets niet verkleint bij het afdrukken, dat geeft
problemen bij het scannen van de barcode op de avond van de voorstelling.

Heb je nog vragen? Contacteer dan de medewerkers van het cultuurcentrum! Zij zullen je met plezier
verder op weg helpen.
T 050 636 600
E cultuur@blankenberge.be

