HANDLEIDING AANSCHAF E-TICKET TIJDENS COMPETITIE IN CORONA TIJD
•

1) Login met het account van je seizoenkaart
Het beste is om in te loggen met je klantnummer en je wachtwoord
Weet je het wachtwoord niet meer, klik dan op wachtwoord opvragen
en het wachtwoord zal naar het e-mailadres worden verstuurd wat bij ons bekend is.

•

2) Maak een keuze welke wedstrijd je wilt bezoeken en klik op bestel. Let op, je kunt slechts 1 kaartje
aanschaffen voor 1 wedstrijd!

•

3) Selecteer een vak en een stoel in ons digitale stadion.

•

4) Rond je bestelling af door op ga naar betalen te klikken.
De kosten zijn nul euro en hierna kun je je bestelling afronden.
Je ontvangt het ticket in je mailbox. Deze mag je printen, maar kan ook vanaf je telefoon gescand worden.

EXTRA INFO VOOR AANSCHAF KAARTJE VOOR FAMILIE OF VRIEND(IN)
Als je de gegevens weet van meerdere seizoenkaarthouders, dan kan je ook meer dan 1 kaart bestellen.
Bijvoorbeeld, een familielid of vriend(in). Je besteld 2 kaarten, waarbij je via Ken eigenaars toe de stoel kan
toewijzen aan een 2e seizoenkaarthouder.
Let op, alleen seizoenkaarthouders kunnen een kaartje aanschaffen. Er is geen losse verkoop buiten
seizoenkaarthouders!

Als je al seizoenkaarthouders gekoppeld hebt, dan zal je deze terugzien en direct kunnen selecteren.
Als dat niet het geval is, vul dan via geef aan andere klant het klantnummer, postcode en achternaam in.
Vak 2, 10, 21 en de rechterkant van de zuid tribune zijn ingedeeld voor huishoudens.
Deze supporters kunnen naast elkaar zitten door 1 van deze vakken te kiezen.
Kies als niet huishouden altijd een losse stoel, zodat je niet naast een onbekende plaats neemt gezien de 1,5 meter
maatregel.

Kom je er na deze handleiding nog niet uit, mail dan naar info@cambuur.nl
Vergeet hierbij niet je klantnummer en geboortedatum te vermelden, zodat we je snel kunnen helpen.

