
E-ticket kopen bij Filmtheater Fanfare 
 

Vanaf  04-08-2020 is de manier van een e-ticket kopen via de website van Filmtheater Fanfare iets 

gewijzigd. Volg a.u.b. onderstaande stappen voor een juiste en vlotte afhandeling 

 

Op de openingspagina van de site van Filmtheater Fanfare staat de film waarvoor je een e-ticket 

kunt kopen. 

 

• Klik op de knop BESTEL TICKET bij de film én de datum waar je naartoe wilt. 

 

• Je komt op de bestelpagina. 

 

• Klik op de regel EEN OPTIE KIEZEN. 

 

• Heb je geen Fanfarepas? 

o Klik dan op Regulier.  

 

• Heb je een van de drie soorten 

Fanfarefilmpassen? 

o Klik op de regel Met Fanfarepas. 
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• Op de pagina wordt aangegeven hoeveel tickets er nog op 

voorraad zijn.  

 

• Vlak voor de knop Koop Ticket(s) kun je in een invulvakje aangeven 

hoeveel tickets je wilt kopen. 

 

• Klik op Koop ticket(s) als je hebt 

ingevuld hoeveel tickets je wilt kopen. 

 

• Je wordt vervolgens naar je winkelmand gestuurd om te controleren wat je hebt besteld. 

 

Dit is ook de plek waar je nog even terug kunt om een andere soort ticket te kopen en toe te 

voegen aan je bestelling! 

Bijvoorbeeld als je zelf een persoonlijke Fanfarefilmpas hebt en je met iemand samen naar de 

film wilt gaan die geen Fanfarepas heeft. Dan moet je voor die persoon een nieuwe bestelling 

maken met reguliere toegang. 

 

Beide bestellingen komen dan in dezelfde winkelmand terecht en kunnen daarna in één keer 

worden afgerekend. 

 

Voorbeeld  

1x met Fanfarepas en 1x Regulier = 2 bestellingen 

2x met Fanfarepas = 1 bestelling 

2x Regulier = 1 bestelling 
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Na elke bestelling kom je in je winkelmand. 

Klopt dáár alles? 

 

• Klik op de knop Afrekenen of de knop Doorgaan naar afrekenen. 

 

Op de volgende internetpagina wordt gevraagd je naam en je e-mailadres in te voeren. 

 

Dit dient twee doelen. 

1. Op basis van deze gegevens kunnen je tickets naar jou gestuurd worden per e-mail. 

Controleer daarom je e-mailadres vóór het afrekenen goed! 

 

2. Mocht er in het kader van de coronamaatregelen onverhoopt contactonderzoek moeten 

plaatsvinden, dan vergemakkelijkt dat het onderzoek. 
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• Je kunt ook een account aanmaken bij het Filmtheater.  

Dan kunnen je gegevens een volgende keer automatisch worden ingevuld.  

 

• Heb je al een account? 

Dan kun je klikken op de regel Klik hier om in te loggen. 

 

Op deze afrekenpagina word je gevraagd om via internetbankieren (iDEAL) te betalen. 
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• Daarvoor selecteer je de bank via welke je wilt 

betalen. 

 

• Tevens zet je een vinkje bij de opmerking dat je 

de voorwaarden hebt gelezen en begrepen. 

 

• Tot slot klik je op de knop Bestelling plaatsen. 

 

Je komt dan op een betaalpagina met een 

zogenaamde QR-code waarmee je dan via een 

internetbankieren-app kunt betalen. 

 

Dat ziet er ongeveer als volgt uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na betaling komen via de e-mail de tickets met 

een bestelnummer naar je toe. 

 

Het bestelnummer heb je nodig bij de toegang 

van het Filmtheater.  

 

Je kunt het bestelnummer... 

• onthouden; 

• afdrukken; 

• op je smartphone laten zien. 

 

Bij de toegang/aan de kassa ontvang je dan het toegangskaartje. 

 

 

 

 

 

 

Filmtheater Fanfare wenst je een fijne voorstelling. 
 

Deze QR gaat naar Wikipedia.org. 


