Stappenplan - Ticketverkoop Roboticket
HOE ONLINE TICKETS AANKOPEN.

Scenario 1 - Ik heb een account
1. Surf naar https://tickets.krcgenk.be/
2. Rechtsboven kan je de taal wijzigen naar Nederlands
3. Rechts bovenaan klikken op “Create account”

4. Vul je e-mailadres in en klik op “volgende”
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5. Heb je een bestaand account, dan wordt je e-mailadres herkend. Klik nu op “Log in”

6. Heb je een bestaand account en je e-mailadres wordt herkend dan kan je hier inloggen:
Herhaal je e-mailadres hier en geef je wachtwoord op.

Indien je wachtwoord correct is kan je verder naar punt 11.
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7. Heb je problemen met je wachtwoord kan je nu je wachtwoord wijzigen. Bij “login” klik je op
“wachtwoord vergeten?”. Daar geef je je e-mailadres in en klik je op “herstellen”.

8. Je ontvangt een e-mail. Klik op de link “wijzig wachtwoord”.
9. Wijzig nu je wachtwoord en klik op “wijzigen”.
10. Je kan nu inloggen met je e-mailadres en nieuw gekozen wachtwoord.
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11. Op het volgende scherm krijg je de wedstrijd(en) te zien waarvoor je tickets kan aankopen.
Klik op de wedstrijd waarvoor je tickets wenst aan te kopen.

Je krijgt dan het stadionplan te zien:
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12. Kies dan in het stadionplan het vak waar je tickets zou willen aankopen. Als je met de muis
over het bewuste vak beweegt kan je dadelijk zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn.

Als je met de muis op een bepaald vlak klikt krijg je dat vak in detail te zien en zie je de
beschikbare plaatsen (blauwe stoeltjes):

Als je dan met de muis over een stoeltje beweegt krijg je de details te zien van dat zitje
(plaats, prijs). Als je op het stoeltje klikt selecteer je dit zitje om aan te kopen. Je kan
tegelijkertijd tot maximaal 4 zitjes aanklikken/kopen. Als je je keuze hebt gemaakt klik dan
uiteindelijk rechts beneden op “Ga verder”.
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13. Je hebt dan 15 minuten om je bestelling af te ronden.
Je ziet rechtsboven hoeveel tijd je nog hebt:

Er zijn echter nog wat extra gegevens nodig vooraleer de bestelling wordt afgerond.
Je krijgt nu de (in dit geval) 4 verschillende tickets te zien.

Je dient nu per ticket aan te geven of het om een volwassene of een jongere gaat (de prijs
wordt dan aangepast).
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Vervolgens (zeer belangrijk) dien je op te geven voor wie elk ticket bestemd is.

Het is belangrijk om weten dat je voor elk apart ticket een uniek e-mailadres dient op te
geven. Het elektronisch e-ticket zal immers naar dat specifiek e-mailadres verstuurd
worden (dus ook voor kinderen).
Geef op de aangegeven lijn voor het eerste ticket bijvoorbeeld je eigen e-mailadres op van
jouw account en klik dan op “Toewijzen”. Het ticket is dan aan dit account toegewezen.
Indien je hier een e-mailadres ingeeft dat niet gekend is in het ticketing systeem dan krijg je
een opmerking “Onbekende identificatie”. Dan moet je rechts klikken op “Volledig
gebruikersprofiel”.
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14. Je krijgt dan dit scherm te zien waar je de gegevens dient in te vullen om verder te kunnen
gaan:

15. Als je dit voor alle tickets hebt uitgevoerd en ze zijn allen toegewezen dan scroll je naar
beneden en druk op “Samenvatting”.
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Dan verschijnt een popup waarbij je de mogelijkheid hebt om een factuur aan te vragen
Opgelet: Enkel indien je over een BTW nummer beschikt. Klik op volgende.

16. Je krijgt dan de samenvatting te zien van je bestelling. Klik dan op “Bestellen”

9

17. Je komt dan in de betaalmodule. Geef de wijze op hoe je wil betalen en voer deze uit.

18. Als de betaling correct is uitgevoerd ontvang je per e-mail een bevestiging.
De tickets worden per e-mail verzonden. De hoofdaankoper zal alle aangekochte e-tickets
ontvangen en de individuele andere tickets zullen ook tegelijkertijd verzonden worden naar
de opgegeven e-mailadressen.
Voorbeeld van ontvangen mail:
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Voorbeeld E-ticket:
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Scenario 2 - Ik heb nog geen account
1. Surf naar https://tickets.krcgenk.be/
2. Rechtsboven kan je de taal wijzigen naar Nederlands
3. Rechts bovenaan klikken op “Create account. Je moet een nieuw account aanmaken met
een apart e-mailadres om tickets te kunnen aankopen. Als je al een account hebt uit het
verleden dan kan je de boodschap krijgen dat het e-mailadres reeds gebruikt is. In dat
geval moet je inloggen via “Paswoord vergeten” waarna je een nieuw paswoord zal
toegestuurd krijgen op je bestaande e-mailadres. Daar kan je dan mee inloggen.

4. Geef hier jouw e-mailadres op:
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5. In het volgende scherm klik je op “Creëer een nieuw account” in het vak Nieuw begin.

6. Vul in het volgende scherm al de gevraagde gegevens in van de gebruikersgegevens:
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7. Als je alles ingevuld hebt bevestig dan onderaan via de knop “Maak een account aan”.

8. Jouw account is nu aangemaakt. Je ontvangt een bevestigingsmail met een link om te
bevestigen dat je een account hebt aangemaakt.
Daarna kan je inloggen om tickets aan te kopen.
9. Log nu in met je e-mailadres en gekozen wachtwoord.

10. Je kan vanaf nu verder scenario 1 volgen vanaf punt 11.
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Bedankt voor je vertrouwen en welkom in de Cegeka Arena.

Indien er nog vragen of problemen zijn contacteer dan onze ticketshop:
Telefonisch: 089-212250
E-mail: tickets@krcgenk.be

Openingsuren ticketshop gedurende verkoopperiode:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
10.00 – 13.00 uur en 15.00 – 19.00 uur
10.00 – 13.00 uur en 15.00 – 18.00 uur
10.00 – 13.00 uur en 15.00 – 18.00 uur
10.00 – 13.00 uur en 15.00 – 18.00 uur
10.00 – 12.00 uur
Gesloten
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