Handleiding
online ticketverkoop
AntigoneCloud Editie
.

Opmerking vooraf: het platform werkt het best met de browsers Firefox of Google Chrome.

Via de website www.ccdeadelberg.be kiest u rechtstreeks in het hoofdmenu voor de knop ‘TICKETS’ en
daarna ticketshop of klikt u via de pagina’s van de voorstellingen op ‘BESTEL TICKETS’. In beide gevallen
wordt u naar de online ticketingmodule (‘Ticketshop’) geleid, waar u alle voorstellingen in lijstvorm te zien
krijgt.
1. Selectie aanbod
In deze lijst verschijnen zowel de avond- als familievoorstellingen, als vormingen en workshops, en dit in
chronologische volgorde. U kan deze snel filteren door bovenaan via ‘Filter by group’ het gewenste aanbod
te kiezen. Dit geldt ook voor het seizoen.

Als het bolletje achter de voorstelling groen gekleurd is, zijn er nog tickets beschikbaar. Zijn we aan de
laatste tickets toe, dan kleurt het bolletje oranje. Als het bolletje rood is, is de voorstelling uitverkocht: u
kan dan geen tickets kopen, maar wel inschrijven op de wachtlijst.

2. Tickets selecteren
Per voorstelling kan u aanduiden hoeveel tickets u wil kopen. Op dit moment moet u zich nog niet
registreren of tarieven kiezen (ook geen abonnementsformule), dit volgt later.
U klikt op ‘Koop’ indien u tickets voor een voorstelling wil kopen.
Onderstaand scherm zal openen. U hoeft enkel het aantal tickets op te geven.

Hebt u uw aantal tickets ingegeven, klik dan op ‘ga verder’.
U komt nu terug op de beginpagina en ziet rechtsboven de tickets in uw winkelmandje zitten. U ziet ze ook
verschijnen naast de voorstelling waarvoor u net tickets heeft besteld.
Wil u ook nog tickets kopen voor andere voorstellingen? Klik dan opnieuw bij de gewenste voorstelling op
‘Koop’ en volg de vorige stappen opnieuw.
Een overzicht van uw bestelling kan u steeds raadplegen door op het winkelmandje te klikken:
Als uw bestelling volledig is, klik dan onderaan de lijst op ‘ga verder’.

3. Registreren of inloggen
Nu moet u zich registreren. Uw plaatsen blijven ondertussen in reservatie! Vul de gevraagde gegevens in. U
ontvangt een e-mail met een wachtwoord waarmee u volgende keer kan inloggen (zonder opnieuw alle
gegevens te moeten ingeven). Op dit moment hoeft u niet te wachten op dit wachtwoord, u kan na het
invullen van de gegevens onmiddellijk verder met uw aankoop.

Kocht u al eerder tickets via het Antigone-platform? Dan kan u inloggen met uw e-mailadres en
wachtwoord. Bent u uw wachtwoord vergeten, kies dan ook voor ‘login’ en daarna voor ‘wachtwoord
opvragen’. U krijgt dan een e-mail met een nieuw wachtwoord toegestuurd.

4. Ticketeigenaars toevoegen
Na de registratie komt u op het scherm waar u de ticketeigenaar kan bepalen en het gewenste tarief kunt
selecteren. De ticketeigenaar is de naam die op het ticket zal staan. Hebt u tickets gekocht voor meerdere
personen, dan kan u ticketeigenaars toevoegen via ‘+ Voeg eigenaar toe’. Opgelet, elk abonnement moet
een andere ticketeigenaar hebben!
Het volgende scherm komt tevoorschijn:

Vul de gegevens in en klik op ‘Bewaren’. (Als u ook het e-mailadres van de ticketeigenaar invult, worden de
tickets later naar zowel het e-mailadres van de ticketkoper als dat van de ticketeigenaar gestuurd.)
U zal nu zien dat er een eigenaar is toegevoegd.
Herhaal deze stappen voor alle personen waarvoor u tickets koopt.

5. Tickets toewijzen
Nu komt u in een scherm waar u de tickets moet toewijzen aan een ticketeigenaar. Dit gebeurt
automatisch, maar kijk dit zeker na indien u voor meerdere personen tickets koopt.
Opgelet, het abonnementstarief kan u hier nog NIET kiezen. Als u een ticket kocht voor 3 of meer
verschillende voorstellingen, dan zal dit automatisch weergegeven worden in de volgende fase.
Als elk ticket een groen vinkje heeft, klikt u op ‘Ga verder’.

6. Overzicht bestelling en abonnement
U krijgt nu een overzicht van uw bestelling. U ziet voor elke ticketeigenaar het ‘huidig tarief’ en eventuele
goedkopere tarieven. In deze fase kunt u ook kiezen voor het abonnementstarief, indien dit van
toepassing is.
Onder het veld ‘alternatieven’ ziet u welke tarieven er beschikbaar zijn en hoeveel voorstellingen u
hiervoor nog extra moet selecteren.
Wenst u nog extra tickets te kopen, dan kan u via de knop ‘terug’ opnieuw naar de lijst met voorstellingen
gaan.

7. Betalen
De volgende stap is de betalingspagina. U krijgt een overzicht te zien van uw bestelling en de prijs. Kies de
gewenste betalingsmethode en klik op ‘bevestig betaling’. Per bestelling wordt er forfaitair 1 euro
reserveringskosten aangerekend, ongeacht hoeveel tickets u bestelt.

Afhankelijk van de betaalmethode die u hebt gekozen, wordt u naar de betaalpagina van de gekozen
instelling geleid.
Indien u bijvoorbeeld kiest voor Bancontact, dan kan dit er zo uitzien. U vult dan de gevraagde gegevens
in.
Wanneer u op “Ja ik bevestig mijn betaling” klikt, dan wordt u naar het inlogscherm van uw eigen bank
geleid. Hou hierbij uw kaartlezer of digipass bij de hand.
Als de transactie voltooid is, zal u uw tickets en uw betaalbewijs in uw mailbox toegestuurd krijgen.

8. Vragen?
Bij technische problemen kan u steeds de helpdesk contacteren via:
- Telefoon: 09 277 92 79 (maandag – vrijdag: 9u – 17u30)
- Mail: helpdesk@antigonetickets.be
Voor inhoudelijke vragen over de voorstellingen kan u steeds terecht bij CC De Adelberg via
- Telefoon: 011 55 35 11 (maandag-vrijdag: 9u – 12u en 13u – 17u)
- Mail: info@ccdeadelberg.be

