Hoe koop ik een ticket via Ticketmaster USA?
1.

Ticketmaster.com event pagina
Via de bestellink “klik hier voor tickets” op www.guusmeeuwis.nl/jubileumjaar kom je direct op de
ticketpagina van “Guus Meeuwis live in New York”.

2. Ticketmaster.com account aanmaken
A -> Ik heb al een account *, ga naar stap 4
B -> Indien je nog geen persoonlijk Ticketmaster.com account hebt, kan je deze aanmaken via
“Sign in” en “Sign up”. Ga naar stap 3.
* Een Nederlands Ticketmaster account kan niet gebruikt worden op de Ticketmaster.com website.
3. Sign up
Vul je emailadres, voornaam, achternaam in.
Sla postcode over.
Vul bij Country: Other
En klik op “Next”
Vul je telefoonnummer in:
Kies netnummer “Other+” en noteer je mobiele nummer in het veld (+316........)
Er wordt om een code gevraagd. Houdt je telefoon bij de hand want je ontvangt deze code op je
mobiele telefoon.
4. Aantal tickets
Je kiest het aantal tickets dat je wilt kopen en drukt op “Next”.
* Je kan maximaal 4 tickets per bestelling kopen.
5. Manier van tickets ontvangen (“Delivery”)
Step 1
Op deze pagina geef je bij “step 1” waar je factuuradres is gevestigd.
- Indien dit in Nederland is klik dan: “Mexico/ Other country”
- Indien dit in de USA is klik dan: “USA”

Step 2
Op deze pagina geef je bij “step 2” aan hoe je het ticket wilt ontvangen.
Hiervoor zijn er 2 opties:
•

Go Mobile: je ontvangt je ticket op je mobiele telefoon.

•

By Will Call: Je ontvangt je ticket aan de kassa van de Webster Hall op de dag van show.
Hiervoor heb je een creditcard (waarmee de tickets betaald zijn) +
een geldig identiteitsbewijs op dezelfde naam inclusief foto (paspoort of rijbewijs ) nodig. Let
op: dit kan betekenen dat je in de rij moet staan.

Wij adviseren om “Go Mobile” te kiezen om wachtrijen te voorkomen.
Zodra je step 1 en 2 hebt ingevuld klik je op “Next”
6. Annuleringsverzekering en betaling (“Payment”)
Je kan kiezen of je een annuleringsverzekering voor je tickets wilt.
• Kies “Yes” voor een annuleringsverzekering.
• Kies “No” voor geen verzekering.
Vul je creditcard gegevens en factuuradres in.
Zodra je bovengenoemde hebt ingevuld, klik op “Place Order”
7. Bekijk je bestelling (“View and safe tickets”)
Je hebt tickets gekocht, bedankt voor je bestelling!
Je kunt je bestelling bekijken door op “View and Save tickets” te drukken.
8. Details van je evenement (“Event details”)
Op deze pagina kan je je bestelling zien, je ticket levering wijzigen en je factuur inzien.
Heb je voor “Go Mobile” gekozen dat is het nog niet mogelijk voor Nederlandse mobiele nummers
om je ticket via je laptop te sturen naar je mobiele telefoon.
9. Bevestigingsmail Ticketmaster
Na je bestelling ontvang je een bevestigingsmail van Ticketmaster. Helaas is de Ticketmaster.com
app niet beschikbaar vanuit Nederland.
Om de tickets op je mobiel te zien ga je op je mobiele telefoon naar www.ticketmaster.com.
Log in op je account, druk op “View Event Details” en als volgt op “ View & Save Tickets”.

