Handleiding bestellen kaarten uitwedstrijden
Stap 1:

Ga naar www.besteljekaartje.nl. Klik op ‘’bestel’’ voor de uitwedstrijd waarvoor je kaarten wilt bestellen.
Stap 2:

Kies het aantal kaarten dat je wilt bestellen voor de desbetreffende uitwedstrijd en klik op ‘’bestel’’.

Stap 3

Vervolgens krijg je een melding dat de verkoop is gelimiteerd tot 1 ticket per persoon. Als je het bovenstaande
scherm ziet klik je aan de rechterkant op ‘’Ken eigenaars toe’’.
Stap 4:

In het volgende scherm zie je dat de 3 kaarten aan 1 eigenaar zijn toegekend. Om dit aan te passen klik je
onderin het scherm op ‘’Geef aan een andere klant’’.

Stap 5:
Er zijn twee opties om de eigenaar toe te kennen. Stap 6 kun je gebruiken als iemand al een account heeft. Stap
7 is te gebruiken als iemand nog geen account heeft.
Stap 6:

Als je het klantnummer van de eigenaar hebt kun je stap 6 gebruiken om een eigenaar toe te kennen. Voer in
het bovenstaande scherm het klantnummer en de achternaam in en klik op ‘’persoon kiezen’’. Het is niet
noodzakelijk om de postcode in te vullen.
Stap 7:

Als iemand nog geen account heeft kun je bovenstaand scherm invullen en klik je op ‘’Maak account aan’’.

Stap 8:

In bovenstaande bestelling zijn er drie kaarten besteld en moet je dus drie eigenaars toekennen. Als stap 5, 6
en 7 zijn uitgevoerd en alle eigenaars zijn toegevoegd, kom je op bovenstaand scherm. Links op het scherm kun
je de verschillende eigenaars selecteren door op het vinkje te klikken en de drie eigenaars te selecteren. Als dit
gebeurd is, klik je op “OK”.
Stap 9:

Vervolgens klik je op het bovenstaande scherm op “Ga naar betalen” om de bestelling af te ronden.

Stap 10:

Tot slot controleer je of alle gegevens juist zijn en klik je het vinkje aan bij ‘’Ja, ik ga akkoord met de
Standaardvoorwaarden” en op ‘’Volgende”.
Stap 11:

Vervolgens kom je bij het bovenstaande scherm en klik je op ‘’Volgende’’.

Stap 12:

Kies de manier waarop je wilt betalen en klik op ‘’Bevestig’’.
Stap 13:

Tot slot kies je je eigen bank en rond je de betaling af. In de mail ontvang je alle e-tickets voor de
desbetreffende uitwedstrijd.

