TICKETS BESTELLEN
in coronatijden
TICKETS BESTELLEN
online: kopergietery.be
09 225 01 01
info@ticketsgent.be
VRAGEN over je reservatie?
Contacteer TicketsGent

BUBBELRESERVATIES
Zolang de afstandsmaatregelen gelden, werkt
KOPERGIETERY met ‘bubbelreservaties’. Je
reserveert dus tickets voor je bubbel, waarmee je
ook in de zaal zal zitten. Tussen de bubbels wordt
afstand gehouden.
Om het haalbaar te maken voor KOPERGIETERY,
werken we met een zitplan met een vast aantal
zitbubbels. Er zijn bubbels van 1, 2, 3, 4 of 5
personen beschikbaar. Ben je met meer personen,
reserveer dan meerdere bubbels.
Soms zal een bepaalde bubbel reeds uitverkocht
zijn. Bekijk dan even of je geen andere reservatiebubbel kan kiezen door bv. een persoon meer
(binnen de regels m.b.t. je persoonlijke bubbel) of
minder mee te nemen. Wie weet lukt dit? Bedankt
voor je begrip!
BESTEL JE TICKETS TIJDIG
Door de afstandsmaatregelen kan immers slechts
een beperkt publiek onze zaal in.

ZO RESERVEER JE ONLINE
Kies je bubbel (= het aantal mensen). Er zijn
bubbels beschikbaar voor 1, 2, 3, 4 en 5 personen.
Per bubbel duid je de gewenste prijssoorten
aan (je kan kiezen tussen standaard, reductie of
koperen loper) zodat je aan je bubbelaantal komt.
Om je gewenste aantal zitplaatsen te reserveren,
kan je ev. bubbels combineren.

* VOORBEELD 1:
Je bent met 3, bestaande uit 1 volwassene en 2
kinderen. Je duidt 1 persoon aan bij ‘3 personen
bubbel – standaard’ en 2 personen bij ‘3 personen
bubbel – reductie’.
* VOORBEELD 2:
Je bent met 4, bestaande uit 4 volwassenen. Je
duidt 4 personen aan bij ‘4 personen bubbel –
standaard’.
* VOORBEELD 3:
Je bent met 6, combineer dan een ‘4 personen
bubbel’ met een ‘2 personen bubbel’. (Of neem, in
het geval een bubbel reeds is uitverkocht, bv. 3
keer een ‘2 personen bubbel’, of 2 keer een ‘3
personen bubbel’, etc. )

OPGELET: wil je meerdere keren dezelfde
bubbel reserveren binnen één bestelling (bv. 2
keer een ‘bubbel van 2’), dan dien je 2
opeenvolgende reservaties te maken. Te
complex? TicketsGent maakt je reservatie met
plezier voor je aan (bel of mail)!

UITPASSEN & BONNEN
Recht op het UiTPAS Gent-tarief? Reserveer per
mail of telefonisch (TicketsGent).
Beschik je nog over een geldige oude (papieren)
koperen loper of cadeaubon, contacteer
KOPERGIETERY. Je ontvangt een digitale versie
in ruil.

KOPERGIETERY
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