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Op zoek naar tickets voor een uitverkochte voorstelling? Ben jij of je metgezel verhinderd voor een 
concert? Of heb je een of meerdere tickets te veel voor een bepaald optreden? Maak het kenbaar en 
gebruik hiervoor onze RUILBOX.  

Bij iedere voorstelling van cc Het Bolwerk vind je een knop ‘ruilbox’ onder de knop ‘koop tickets’. 
Hiermee kan je tickets vragen of aanbieden. Niet tegen zwarte marktprijzen of woekerbedragen. 
Wel gewoon fair, tegen de prijs die je zelf betaalde en die vermeld staat op het ticket. Puur om elkaar 
te helpen.  

Opgelet! Tickets aangekocht met een Vrijetijdspas of een Begeleiderspas mogen niet aangeboden 
worden op de ruilbox. Zij genieten immers een persoonlijk voordeeltarief. Neem hiervoor contact op 
met de balie.  
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Hoe vraag je tickets aan op de ruilbox? 
Om je in te schrijven heb je een e-mailadres nodig. Ga naar de webpagina van de voorstelling 
waarvoor je tickets aanbiedt of wenst. Vul je gegevens en het aantal tickets in.  

 

Een aantal velden zijn verplicht, want zonder deze informatie kan je je niet registreren.  
Het e-mailadres voor registratie kan verschillend zijn van het e-mailadres dat je zichtbaar wil zetten, 
maar uiteraard kan je voor beide vakjes hetzelfde e-mailadres ingeven. 

Je contactinformatie is cruciaal opdat geïnteresseerden je zouden kunnen bereiken. 
In de rubriek ‘extra info’ kan je informatie geven over wanneer en hoe je het best bereikbaar bent, 
een telefoonnummer of andere relevante informatie over de tickets.  

Met ‘opslaan verstuur je je aanvraag voor tickets die jou per mail bevestigd wordt. Enkel als je in 
deze mail de publicatie van je aanvraag goedkeurt, zal je aanvraag online zichtbaar worden.  
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Hoe bied je tickets aan op de ruilbox?  

 

Ook hier blijven een aantal velden verplicht, om je te registreren. Het e-mailadres voor registratie 
kan verschillend zijn van het e-mailadres dat je zichtbaar wil zetten, maar uiteraard kan je voor beide 
vakjes hetzelfde e-mailadres ingeven.   

Geef het aantal tickets aan dat je beschikbaar hebt, de aankoopprijs die je ervoor betaalde en de 
stoelplaatsen. Zo weten geïnteresseerden meteen alles over de tickets die ze kunnen aankopen.  
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Je contactinformatie is cruciaal opdat geïnteresseerden je zouden kunnen bereiken. 
In de rubriek ‘extra info’ kan je informatie geven over wanneer en hoe je het best bereikbaar bent, 
een telefoonnummer of andere relevante informatie over de tickets.  

Met ‘verzenden’ verstuur je je aanbod van tickets. 

Je ontvangt hiervoor een bevestiging per mail:  

 
!! Enkel na je goedkeuring van deze publicatie, wordt je aanbod online zichtbaar.  
 

Hoe ontvang je of verstuur je de tickets?  
Ticketverkoper en -koper spreken onderling af hoe ze de tickets betalen en aan elkaar bezorgen.  

 

Hoe schrijf je je uit de ruilbox? 
Heb je je tickets verkocht, of heb je eindelijk die gewenste tickets te pakken gekregen? Dan kan je je 
uitschrijven van de ruilbox aan de hand van de mail die je van ons ontving bij je inschrijving. In deze 
mail staat een link om je ruilbox-bijdrage weer te verwijderen. Zo zullen andere surfers je hiervoor 
niet meer contacteren.  

 

Communicatie  
Let wel, wanneer tickets onderling worden doorverkocht, blijft het cultuurcentrum naar de 
oorspronkelijke ticketkoper communiceren aangezien wij niet op de hoogte zijn van eventuele 
onderlinge overdrachten.  
Bedankt om eventuele communicatie naar de nieuwe tickethouders door te spelen.  

 

Nog vragen?  

Contacteer onze balie zodat wij je wegwijs kunnen helpen: cultuurcentrum@vilvoorde.be of  
02 255 46 90. 
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