
 

 

Handleiding voor het kopen van de kaartjes. 

 

Deze handleiding is bedoeld voor degene die niet zo bekend zijn met het aankopen van kaartjes via het internet. 

In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe je tot een succesvolle aankoop komt van een kaartje 

voor het concert “Gerard van Maasakkers met Concordia”.  

1) Ga met je browser naar de pagina: https://www.concordiaderips.nl/concert-concordia-met-gerard-van-

maasakkers/ 

2) Klik op de rode knop “KOOP HIER JE KAARTJES”. 

3) Klik op “Voeg toe aan winkelmandje”. Als je dit doet wordt er één kaartje in je winkelmandje geplaatst. 

4) Druk hierna op “Winkelmandje” om het aankoopproces te continueren. 

5) Je krijgt nu een overzicht van je winkelmandje te zien.  

6) Mocht je maar een kaartje willen kopen ga dan verder naar “Kopersinformatie” (stap 9). 

7) Mocht je meer dan een kaartje willen kopen druk dan op het “+” symbool. Klik hier net zolang op totdat 

het juiste aantal wordt getoond. Druk “-“ om het aantal te verlagen. 

8) Als het juiste aantal gekozen is druk dan op de rode knop “WINKELMANDJE BIJWERKEN”. Het 

winkelmandje wordt nu bijgewerkt en het juiste totaal bedrag wordt getoond. 

9) Geef nu de “Kopersinformatie” in. Vul in de tekstvelden “Voornaam”, “Achternaam” en “E-mail” de 

gegevens in van degene die de kaartjes aan het bestellen is. Let er goed op dat een juist en geldig  

E-mailadres ingegeven wordt. Via dit E-mailadres wordt de verdere communicatie gedaan.  

10) Vul nu de “Deelnemers info” in. Hier moet de informatie ingevuld worden van degene op wiens naam 

het kaartje moet komen staan. Vul de tekstvelden “Voornaam” en “Achternaam” overeenkomstig in. De 

gegevens die hier ingegeven worden komen op het kaartje te staan. Wil je meerdere kaartjes aankopen 

vul dan ook de tekstvelden voor de andere personen in. 

11) Als dit allemaal goed ingevuld is druk dan op de rode knop “GA NAAR AFREKENEN”. Mochten er toch 

nog tekstvelden zijn die niet ingevuld zijn dan blijf je op deze pagina en wordt er aangegeven wat er nog 

ingevuld moet worden. 

12) Je krijgt nu een Betalingsoverzicht te zien. Er kan alleen met iDEAL betaald worden. Als je akkoord bent 

druk dan op de rode knop “BETALEN”. 

13) Je komt nu in de “iDEAL” omgeving terecht. Dit wordt als bekend verondersteld en wordt hier verder 

niet beschreven. 

14) Als de betaling gelukt is dan kom je weer terug op de website van Concordia en wordt de melding 

getoond dat de bestelling afgerond is. Er is dan tevens een E-mail gestuurd naar degene die het kaartje 

of kaartjes gekocht heeft. In deze E-mail wordt bevestigd dat de aankoop succesvol afgerond is. 

15) Klik op het rode woord “Hier” om het kaartje of de kaartjes te downloaden. 

16) Druk hierna op “Download” om het kaartje te downloaden. Heb je meerder kaartjes aangekocht dan 

moet je ieder kaartje apart downloaden. 

17) Het kaartje wordt nu in een pdf formaat gedownload op je computer. 

18) Print het kaartje uit op wit papier van het formaat A4. Dubbelvouw hierna het A4 formaat kaartje naar 

een A6 formaat zodat de QR code er mooi midden op komt te staan.  

19) In de E-mail die naar de aankoper is gestuurd is ook een link opgenomen waar het kaartje of kaartjes 

gedownload kunnen worden. Via die E-mail kan men dus ten alle tijde de kaartjes downloaden. 

20) Mocht er ondanks deze gedetailleerde uitleg toch nog een probleem zijn of heb je een andere vraag 

over de aankoop van de kaartjes neem dan contact op met: Joop van der Heijden, Telnr. 06-23758618,  

E-mail joopvanderheijden4@gmail.com.  
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