Kinderen van de Renaissance : Hoe boek ik een ticket online ?

Ga naar www.hofvanbusleyden.be en klik : ‘koop nu je ticket’

Maak je keuze uit onderstaande tickets: ‘bezoek museum HvB en de Garage’

‘Selecteer een datum’ : klik op de gewenste datum

Onder de kalender verschijnen nu de beschikbare tijden. Per tijdsslot van 15 min staat
telkens hoeveel tickets van 10 er nog beschikbaar zijn. ! Indien de lichtgrijze balk volledig
zwart is, zijn er 0 van 10 tickets beschikbaar.

Selecteer een gewenste tijd
Onder de beschikbare tijden verschijnen nu de verschillende tickets.
Selecteer het gewenste aantal tickets : verander het getal 0 in het vakje naar het
juiste aantal, of klik op de pijltjes naast het vakje.
Voor een standaard-ticket kies ‘Volwassen 26+’
Voor een ticket met een korting als je ouder ben dan 65+, kies ‘65+’
Voor een ticket voor een jongere tussen 13 en 26 jaar, kies ‘jongere (13-26 jaar)’

‘Subtotaal’ : het bedrag dat je zal betalen
Klik : ‘voeg toe aan winkelwagen’ om door te gaan naar betaling

‘Winkelwagen’ : Hierin vind je jouw bestelling. Is deze correct? Klik dan op ‘Doorgaan’
Wil je nog iets toevoegen aan je bestelling? Klik dan op ‘Verder winkelen’

Je kan gewoon de gastgegevens invullen, klik dan op het kadertje links ‘gast’
Vul hieronder je gegevens in:








‘Achternaam’ = achternaam
‘Voornaam’ = voornaam
‘Telefoon/Mobiel’ = Telefoonnummer
‘Postcode’ = postcode
‘Land’ = land
‘E-mail’ = E-mail
‘Bevestiging E-mail’ = nogmaals je e-mail opgeven

Emailadres : 2x hetzelfde emailadres invullen (zonder spatie achteraan)
Klik : ‘Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’
Klik : ‘volgende’

Betaalwijze : selecteer gewenste betaalwijze

Betaalwijze : OFWEL Payconiq : via QR-code en smartphone

Betaalwijze : OFWEL Bancontact card : kaartnummer en vervaldatum invullen
Klik op de groene balk onderaan : pay € ..

Betaalwijze : OFWEL credit card : kaartnummer, vervaldatum, CVC code invullen
Klik op de groene balk onderaan : pay € ..

In orde ! Bevestiging en e-tickets worden naar het emailadres doorgestuurd
Indien een gratis ticket, krijg je bevestiging zonder de betaalmodule.

Gelieve je e-ticket (QR-code) te tonen aan de balie bij aankomst.
Museum Hof van Busleyden heet je van harte welkom !

