Handleiding Online Ticketverkoop MA Festival 2021
1. Surf naar https://mafestival.be/ma-friends/vrienden en klik vervolgens op de ticketlink.

2. U komt in onze ticketshop terecht. Daar moet u eerst inloggen. Twijfelt u over uw
logingegevens? Test dit al even voor vrijdag 11 juni. Het niet mogelijk om te bestellen maar u
kunt wel inloggen.

3. Raakt u niet ingelogd, heeft u geen logingegevens, of vindt u geen lidmaatschap terug, neem
dan even contact op via silke@mafestival.be of via info@ticketsbrugge.be.
Uw gegevens worden juist gezet voor een vlot verloop op 11 juni. Ook de komende jaren
kunt u deze login-gegevens gebruiken.
4. Wanneer u een actief lidmaatschap van het MA festival heeft staan (of klanttype wanneer u
rechtstreeks via het MA Festival jouw lidmaatschap geboekt heeft), klik dan op een van de
data van de concerten. Pas dan zal u kunnen boeken. De data staan in de kalender aangeduid
met een rode cirkel.

5. Klik op een datum om de concerten van die dag te zien en te boeken.
U kunt nu meerdere concerten beginnen boeken en in uw winkelmandje stoppen.

6. Na elk ticket of tickets geboekt te hebben, kunt u via ‘Koop meer’ -> tickets, of via een klik op
het logo van het MA festival terugkeren naar de kalender en nieuwe concerttickets
bijboeken.

7. Bent u klaar, ga dan naar het winkelmandje en klik op ‘naar winkelmandje’.

8. U krijgt nu een overzicht van je bestelling. Eventueel past u nog aan.
Indien alles in orde, kies de verzendwijze van uw tickets en ga naar ‘ga naar betalen’.

9. Vink de goedkeuring van de voorwaarden aan, indien akkoord, en klik op ‘bevestig’.

10. Kies uw betaalmiddel en geef vervolgens de betaalgegevens in. Bevestig.
Na de bevestiging en goedkeuring van uw betaling ontvangt u een bevestigingsboodschap.
Vervolgens wordt een mail verzonden met al dan niet de etickets (tenzij u koos voor
verzending via post).

