
Beknopte handleiding
online abonnementen bestellen

Geef in geval van vragen of problemen een seintje aan onze 
onthaalmedewerkers via cultuurcentrum@vilvoorde.be of 

02/255 46 90 tijdens de openingsuren.

Voer dan geen betaling uit, 

maar kies voor overschrijving en contacteer onze balie.

Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde
t. 02 255 46 90  I  cultuurcentrum@vilvoorde.be  I www.hetbolwerk.be

mailto:cultuurcentrum@vilvoorde.be


✓ De verkoop van abonnementen 2022/2023 start op za 11 juni 2022 om 09u00.

✓ De verkoop van losse tickets 2022/2023 start op za 11 juni 2022 om 14u00.

• EEN ABONNEMENT = DE BESTE KEUZE!
– je geniet 20 tot 50 % korting
– je bent al abonnee vanaf 4 voorstellingen
– wij leggen je een jaar lang in de watten

• Online tickets en abonnementen kopen gaat snel en eenvoudig en biedt tal van 
voordelen:

– Snel en gemakkelijk
Je hoeft niet naar cc Het Bolwerk te komen, ook niet bij de start van de 
abonnementenverkoop. Dus geen uren aanschuiven of weken wachten op de verwerking van 
je aanvraag. Je kan gewoon je reservatie maken van thuis uit of van om het even welke plek 
met een internetverbinding: 24/24, 7/7.

– Directe plaatskeuze
Het systeem stelt je de best beschikbare plaatsen voor, maar je kan achteraf ook zelf in het 
zaalplan de nog beschikbare zitplaats(en) van je keuze aanduiden.

– Flexibel en veilig betalen
Het systeem aanvaardt verschillende en volledig beveiligde betaalmogelijkheden.

– Keuze in hoe je de tickets wenst te ontvangen
Je kan kiezen tussen zelf thuis afprinten, per post laten opsturen (tegen een kleine meerkost) 
of afhalen aan de balie.

• Neem contact op met onze balie voor je bestelling in volgende gevallen: 

– Voor rolstoelgebruikers en hun begeleiders voorzien wij een aantal goed 
bereikbare plaatsen. Deze plaatsen kunnen enkel via de balie 
gereserveerd worden. 
Ook minder mobiele bezoekers nemen het best contact op met de balie voor 
hun reservatie. Zo kunnen wij hun de meest geschikte zetels aanbieden.

– Begeleiderspashouders, houders van een European Disability Card of V-Pas 
(Vilvoordse vrijetijdspas) kunnen hun bestelling aan de balie doorgeven of zelf 
een online reservatie maken die via de balie betaald dient te worden op 
vertoon van hun pas. 

• Kies voor betalen ‘via overschrijving’ en kom binnen de 7 dagen langs.

• Gebruik het overzichtsdocument (volgende pagina’s) om je bestelling voor te 
bereiden. 

Bestel 24/7 tickets & abonnementen op www.hetbolwerk.be

ALGEMEEN



Vak 1 - abonnees

HOOFDABONNEE = koper van de abo's & centrale contactpersoon (ontvangt het betaalverzoek en overzicht van de bestelling)

voornaam + naam:

e-mail: abonnee 5

adres: voornaam + naam:

tel./ gsm: e-mail(*):

type abonnement:    4+  /   8+  /  www  / www + maaltijd type abonnement:    4+  /   8+  /  www  / www + maaltijd

abonnee 2 abonnee 6

voornaam + naam: voornaam + naam:

e-mail(*): e-mail(*):

type abonnement:    4+  /   8+  /  www  / www + maaltijd type abonnement:    4+  /   8+  /  www  / www + maaltijd

abonnee 3 abonnee 7

voornaam + naam: voornaam + naam:

e-mail(*): e-mail(*):

type abonnement:    4+  /   8+  /  www  / www + maaltijd type abonnement:    4+  /   8+  /  www  / www + maaltijd

abonnee 4 abonnee 8

voornaam + naam: voornaam + naam:

e-mail(*): e-mail(*):

type abonnement:    4+  /   8+  /  www  / www + maaltijd type abonnement:    4+  /   8+  /  www  / www + maaltijd

Vak 2 - abonnementen 

abo-

tick.

# los 

tick. 

abo-

tick.

# los 

tick. 

abo-

tick.

# los 

tick. 

abo-

tick.

# los 

tick. 

abo-

tick.

# los 

tick. 

abo-

tick.

# los 

tick. 

abo-

tick.

# los 

tick. 

abo-

tick.

# los 

tick. 

wo 28/09/22 NUFF SAID, Words. Beats. Jokes. 

vr 30/09/22 STIJN MEURIS e.a., History of New Wave (première) - seizoensopening

za 01/10/22 ISABELLE BEERNAERT, Oxytocin

zo 02/10/22 THE BILLY JOEL EXPERIENCE & ELTON JOHN TRIBUTE, Face 2 Face (matinee)

do 06/10/22 KAMAGURKA & HERR SEELE, The Return of the Comeback

vr 07/10/22 BART VAN LOO, De Bourgondiërs

za 08/10/22 STAN VAN SAMANG, Anders Dan Anders

zo 09/10/22 DESGUIN KWARTET

wo 12/10/22 www-maaltijd SHARON SHANNON

wo 12/10/22 www - SHARON SHANNON (IE)

do 13/10/22 BARBARA DEX, Thank God I'm a Country Girl (matinee)

vr 14/10/22 TROISSOEUR

za 15/10/22 TEATIME COMPANY, A Matter of Time (8+)

zo 16/10/22 SPROOKJES ENZO, pICcOLo (2,5+)

do 20/10/22 ADRIAAN VAN DEN HOOF, 't Zal schoon zijn als het af is (herneming)

za 22/10/22 DE FRIVOLE FRAMBOOS, Troppo Maturo

zo 23/10/22 DE FRIVOLE FRAMBOOS, Troppo Maturo  (matinee)

do 27/10/22 GABRIEL RIOS, Flore

za 29/10/22 LAÏS, De Langste Nacht

zo 30/10/22 JAZZOLINE ORCHESTRA, plays James Bond

wo 02/11/22 NUFF SAID, Words. Beats. Jokes. 

zo 06/11/22 SVEN DE RIDDER COMPANY, Proper Lakens (matinee)

wo 09/11/22 WOUTER DEPREZ, Speech

do 10/11/22 WOUTER DEPREZ, Speech

vr 11/11/22 JENNIFER HEYLEN & DIMITRI LEUE, Messia

za 12/11/22 BUURMAN, Vuurman

zo 13/11/22 THEATER SPEELMAN, Broos (3+)

wo 16/11/22 L. VAN DEN EYNDE, T. VAN DYCK, A. REIJS, EX

do 17/11/22 LUKAS LELIE, Kwestie van Smaak

za 19/11/22 OZARK HENRY, 20 Years Birthmarks 

zo 20/11/22 TOM ROBINSON & BAND (GB)

wo 23/11/22 www-maaltijd ZEYNEP BAKSI KARATAG

wo 23/11/22 www -  ZEYNEP BAKSI KARATAG (DE)

do 24/11/22 WARRE BORGMANS & DE LOU ROMAN BAND, Panaché (matinee)

vr 25/11/22 SONICO, Piazzolla-Rovira: La Noche del Encuentro

za 26/11/22 CIE BARBARIE, Pak de Poen! (7+)

zo 27/11/22 ABSYNTHE MINDED, 20

wo 30/11/22 NUFF SAID, Words. Beats. Jokes. 

wo 07/12/22 www-maaltijd MORGANE JI

wo 07/12/22 www - MORGANE JI (FR), Woman Soldier

vr 09/12/22 CIE CECILIA, Monstera

za 10/12/22 THE RUBETTES FT. ALAN WILLIAMS (GB), Christmas Show

di 13/12/22 DE BONANZAS, A 1960's Christmas (matinee)

do 15/12/22 OTTO-JAN HAM & BAND, Ohlalala's eindejaarsshow

vr 16/12/22 ELS DE SCHEPPER, Ziet ze vliegen

zo 18/12/22 DE MAAN, Le carnaval des animaux (3+)

FORMULIER TER VOORBEREIDING VAN JE RESERVATIE VAN ABONNEMENTEN EN LOSSE TICKETS SEIZOEN 2022-2023

hoofd-

abonnee*
abonnee 2 abonnee 3 abonnee 4 abonnee 5 abonnee 6 abonnee 7 abonnee 8

voorstelling datum

Lees in onze brochure pag. 114 of op de website onder 'tickets/abonnementen' meer over de diverse abonnementsformules: een keuze-abonnement (4+ of 8+): berekent zich 

automatisch in functie van het aantal gekozen voorststellingen) of www-abonnement (met of zonder alle maaltijden) 

Start je abo-aankoop steeds door in te geven voor hoeveel verschillende personen je een abonnement aankoopt (max. 8) en kies pas daarna het abo-type en de voorstellingen. 'Nuff 

Said-voorstellingen kunnen geen deel uitmaken van een abonnement. 

(*) Vul zeker de NAAM in van ALLE ABONNEES en enkel hun E-MAILADRES als dat verschillend is van dat van de hoofdabonnee! 

Hoe vollediger je de informatie doorgeeft, hoe makkelijker we iedere abonnee kunnen identificeren en op de hoogte kunnen houden over de voorstellingen. 
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hoofd-

abonnee*
abonnee 2 abonnee 3 abonnee 4 abonnee 5 abonnee 6 abonnee 7 abonnee 8

voorstelling datum

do 05/01/23 KAMAL KHARMACH, Mag ik even 22 - nieuwjaarsreceptie 

vr 06/01/23 KAMAL KHARMACH, Mag ik even 22 - nieuwjaarsreceptie 

di 10/01/23 ATANERES ENSEMBLE & R. HENDRIKX, Fireworks for Clarinet  (matinee)

wo 11/01/23 www-maaltijd MÓLO SÂYAT 

wo 11/01/23 www - MÓLO SÂYAT (LB)

do 12/01/23 JOHAN PETIT, TOM PINTENS & DORA BRAMS, Nu het nog kan

za 14/01/23 BE FLAT, Double You (7+)

zo 15/01/23 KAPITEIN WINOKIO, # Hallo Aarde! (3+)

wo 01/02/23 NUFF SAID, Words. Beats. Jokes. 

zo 05/02/23 MOZAIK GUITAR QUARTET

vr 10/02/23 TOM VANSTIPHOUT

zo 12/02/23 4HOOG, Akke Akke Tuut (3+)

wo 15/02/23 HENK RIJCKAERT, Influencer

do 16/02/23 HET EENZAME WESTEN / DARYA GANTURA, TOM TERNEST e.a., SUKR

vr 17/02/23 TIJS VANNESTE & DE PELIKANEN, Wildgroei

zo 19/02/23 ISABELLE BEERNAERT, Particles of God

vr 24/02/23 LAURA TESORO, Clubtour 

za 25/02/23 HUGO MATTHYSEN, RONNY MOSUSE & ARAM VAN BALLAERT, HURORAM!

di 28/02/23 RIET & ROY, In duet (matinee)

do 02/03/23 ALEX AGNEW, Wake Me Up When It's Over

vr 03/03/23 ALEX AGNEW, Wake Me Up When It's Over

zo 05/03/23 DE STILTE, Wacht 's even (0,5-5) - 15u00

zo 05/03/23 DE STILTE, Wacht 's even (0,5-5) - 16u30

zo 19/03/23 VERONIKA ILTCHENKO & TOON FRET, Franco-Belge

wo 22/03/23 www-maaltijd SUPER RUMBA

wo 22/03/23 www - SUPER RUMBA

do 23/03/23 JANNE DESMET, PIETER GENARD, LOTTE HEIJTENIS e.a., Een of andere Rus

za 25/03/23 LAIKA & HETPALEIS, Vuur/toren (6+)

wo 29/03/23 NUFF SAID, Words. Beats. Jokes. 

za 01/04/23 GUGA BAUL & JONAS VAN THIELEN, Badje vol met stroop

zo 02/04/23 BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER, De zugezeide zeeke  (matinee)

zo 02/04/23 BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER, De zugezeide zeeke

do 13/04/23 LES ROIS VAGABONDS (FR), Concerto pour deux clowns (8+)

di 18/04/23 CONNIE NEEFS, MICHA MARAH e.a., 70 jaar tv, u kijkt toch ook?  (matinee)

wo 19/04/23 www-maaltijd JUSTIN ADAMS & MAURO DURANTE 

wo 19/04/23 www - JUSTIN ADAMS (GB) & MAURO DURANTE (IT), Still Moving

do 20/04/23 WOODMAN / E. BOSMANS, J. EMMERS, T. JANSSENS e.a., Woody

zo 23/04/23 TOUT PETIT, Niet vallen (4+) - 15u00 

zo 23/04/23 TOUT PETIT, Niet vallen (4+) - 16u30

do 27/04/23 SENNE & LOKKO

vr 28/04/23 SATURDAY NIGHT BEE GEES (GB), No. 1 Tribute to the Bee Gees

wo 03/05/22 NUFF SAID, Words. Beats. Jokes. 

do 04/05/23 AMELIE ALBRECHT, Zwaar Leven

vr 05/05/23 CIRCUS RONALDO, Sono io? (12+)

za 06/05/23 CIRCUS RONALDO, Sono io? (12+)

zo 07/05/23 CIRCUS RONALDO, Sono io? (12+)

zo 07/05/23 SPINVIS (NL), Neveldieren

ma 08/05/23 CIRCUS RONALDO, Sono io? (12+)

di 16/05/23 WESP / LENNAERT MAES e.a., WIJ

wo 17/05/23 LUCAS VAN DEN EYNDE, VIV VAN DINGENEN, AN PIRA e.a., Poupehan

totaal aantal abonnementen/tickets per abonnee

Voor bijkomende informatie, contacteer cc Het Bolwerk via 02 255 46 90 of cultuurcentrum@vilvoorde.be.



I. SPIEKBRIEFJE

ABONNEMENTEN BESTELLEN

I. Klik naar de ABO-KOOPKNOPPEN:
1. Kies het type abonnement: keuze-abo 4+/8+ of het vaste www-abo 

(met of zonder maaltijd)
2. Kies hoeveel abonnementen je wenst 
3. Vul zeker de NAAM in van ALLE ABONNEES en enkel hun 

E-MAILADRES als dat verschillend is van dat van de hoofdabonnee! 

-> HET KEUZE-ABO 4/8+: kies de voorstellingen in het 
PROGRAMMA-OVERZICHT:

1. Kies de voorstellingen waarvoor je tickets wilt kopen via ‘voeg 
toe’. Het systeem geeft de best beschikbare plaatsen. 

2. Vink aan voor welke abo-houders je de tickets wil en geef aan 
of je eventueel extra tickets (max. 8) wenst via ‘voeg losse 
tickets toe’ en bevestig.

3. Bij een keuze-abo berekent het systeem automatisch het juiste 
abo-type 4+, 8+ in functie van de gekozen voorstellingen.

4. Als alle tickets gekozen zijn, klik je door naar het winkelmandje
met je besteloverzicht. Hierin kan je via ’Wijzig plaatsen’ de 
plaatsen nog wijzigen in het zaalplan. 

-> WWW-ABONNEMENT: alle 6 voorstellingen liggen vast.
Kies of je een www-abonnement met of zonder maaltijden wil. 

III. Betaling en levering
1. Betaling: Kies hoe je de tickets wilt betalen.

Kies voor overschrijving als je aan de balie wilt komen betalen of twijfelt over je bestelling 
want betaalde orders kunnen niet aangepast worden. 
! Als je over een waardebon beschikt, kan je hier het unieke nummer ingeven dat 
automatisch het eventuele te betalen restbedrag berekent. 

2. Levering: Kies hoe je de tickets wilt ontvangen.
3. E-mail: als je via dit e-mailadres al ooit tickets kocht, hoef je geen 

extra informatie in te geven en ga je automatisch door naar het 
eindscherm. Indien je e-mailadres nieuw is, vraagt het systeem extra 
adresgegevens van de koper. 

4. Bevestig je bestelling en betaal de bestelling. Je ontvangt een mail 
ter bevestiging.



II. STAPPENPLAN

ABONNEMENTEN BESTELLEN

De abo-verkoop start op zaterdag 11 juni om 09u00 via onze 
website. Klik door naar de rubriek TICKETS:

Vanaf 09u00 verschijnen de Abonnementen-knoppen. 
Indien je ze nog niet ziet verschijnen, ververs dan je scherm via 
F5 of het        symbool bovenaan je scherm in je webbrowser. 



Het is belangrijk dat je correct kiest hoeveel abonnementen 
je wenst te bestellen en dat je voor al deze abonnees de 
namen en e-mailadressen klaar houdt om verder in te vullen: 

STAPPENPLAN
KEUZE-ABONNEMENTEN 

BESTELLEN



Voor een KEUZE-ABONNEMENT klik je op volgende en ga 
je verder naar het programmaoverzicht waar je de 
gewenste evenementen kan kiezen. 

Abonnementen dienen niet voor alle abonnees identiek te 
zijn. Je kan bovendien (max. 8) losse tickets toevoegen bij
iedere voorstelling die opgenomen is in het abonnement. 

-> Vink aan per gekozen evenement voor welke abonnees 
je deze voorstelling in het abonnement opneemt en 
vergeet niet je keuze te bevestigen: 

STAPPENPLAN
ABONNEMENTEN BESTELLEN



Het systeem selecteert voor jou de best beschikbare 
plaatsen. Je kan deze in dit stadium nog niet aanpassen. 

STAPPENPLAN
KEUZE-ABONNEMENTEN 

BESTELLEN

Als je door de hele lijst gelopen bent en alle tickets voor je 
abonnement hebt gekozen, zal het systeem zelf het juiste 
prijstype bereken in functie van het aantal gekozen 
voorstellingen in een keuze-abonnement: 4+ of 8+. 
Een aantal voorstellingen hebben geen abo-korting, maar
tellen wel mee voor het abo-type. 

Klik op volgende om naar je winkelmandje te gaan.



STAPPENPLAN
KEUZE-ABONNEMENTEN 

BESTELLEN

In jouw winkelmandje vind je terug: hoeveel tickets in je 
abonnement voor wie zijn opgenomen, en somt daarna de 
verschillende tickets nog eens op:



In deze stap zie je ook de stoelnummers van de aan jou 
toegekende zitplaats die je via Wijzig plaatsen nog kan 
aanpassen:

Verander de plaatsen in het zaalplan van de voorstelling. 

STAPPENPLAN
KEUZE-ABONNEMENTEN 

BESTELLEN



Via Wijzig plaatsen kom je in het zaalplan van de voorstelling 
terecht en zie je de plaatsen die jou zijn toegekend. 

Klik elders in het zaalplan om al je stoelen samen te 
verplaatsen. Het systeem houdt steeds al je plaatsen bij 
elkaar en laat geen lege stoelen tussenin.  

STAPPENPLAN
KEUZE-ABONNEMENTEN 

BESTELLEN



Als alle voorstellingen en plaatsen gekozen zijn, kan je via 
volgende naar het afrekenscherm gaan:

• Betaal onmiddellijk online door via Bancontact/MisterCash of Kredietkaart te 
kiezen 

• Kies voor Overschrijving en gebruik de juiste referentie (!) om binnen de 7 dagen 
jouw bestelling te betalen. Zoniet vervalt de bestelling en reservatie! 
Kies voor Overschrijving als je aan de balie wilt komen betalen of twijfelt over je 
bestelling. Het is beter om eventuele vragen eerst te stellen voordat je betaalt 
want betaalde orders kunnen niet terugbetaald worden!! 

• Als je over een waardebon (tegoedbon/cadeaubon) beschikt, kan je in het 
invulveld onder Gebruik waardebon het unieke nummer ingeven. Het systeem 
gebruikt het nog beschikbare saldo van jouw waardebon en zal automatisch het 
te betalen restbedrag berekenen. 
Hou je waardebon bij de hand en bekijk of de vervaldatum nog niet voorbij is. 
Indien je een foutmelding krijgt, check dan nogmaals de unieke code en
vervaldatum.

STAPPENPLAN
KEUZE-ABONNEMENTEN 

BESTELLEN



E-mail: als je via dit e-mailadres al ooit tickets kocht, hoef 
je geen extra informatie in te geven en ga je automatisch 
door naar het eindscherm. 
Indien je e-mailadres nog niet bekend is bij ons en dus 
nieuw is, vraagt het systeem extra adresgegevens van de 
koper: 

STAPPENPLAN
KEUZE-ABONNEMENTEN 

BESTELLEN



STAPPENPLAN
KEUZE-ABONNEMENTEN 

BESTELLEN

Het systeem geeft je nog een laatste keer een overzicht 
van wat je besteld hebt en welke jouw contactgegevens 
zijn. Als alles oké is, bevestig dan je bestelling. 

Je zal een bevestiging van je order ontvangen in je 
mailbox. Check zeker ook je SPAM-filter indien je het niet 
terugvindt. Mocht je er nog vragen bij hebben, neem dan 
zo snel mogelijk contact op met onze baliemedewerkers 
via cultuurcentrum@vilvoorde.be. 



Het www-abonnement is een vast abonnement waarin je 
ALLE www-tickets dient op te nemen. 

Je hoeft dus geen tickets van voorstellingen te kiezen, 
maar enkel aan te geven hoeveel abonnementen je wenst 
te kopen en of je alle concerten zonder of inclusief alle 
maaltijden wenst. 

De prijs past zich automatisch aan: 

STAPPENPLAN
WWW-ABONNEMENTEN 

BESTELLEN

Als je kiest voor het www-abonnement met concerttickets,
kan je later in het seizoen nog losse maaltijdtickets bestellen,
maar dit kan enkel via de balie en zolang er nog plaatsen
beschikbaar zijn.



Je kan in de volgende stap je plaatsen dus nog wijzigen voor de 
concerten: 

STAPPENPLAN
WWW-ABONNEMENTEN 

BESTELLEN

De verdere flow tot en met de betaling, verloopt op dezelfde 
manier als bij een keuze-abonnement. 



Nog vragen of opmerkingen? 

Onze collega’s staan graag voor je klaar via: 
• cultuurcentrum@vilvoorde.be
• 02/255 46 90

De openingsuren van de balie van het cc zijn:
• maandag: van 09u00 tot 12u00
• dinsdag: van 09u00 tot 12u00 & van 13u30 tot 16u00
• woensdag: van 09u00 tot 12u00 & van 13u30 tot 16u00
• donderdag: van 09u00 tot 12u00
• vrijdag: van 09u00 tot 12u00

Op zaterdag 11 juni zijn we uitzonderlijk open tot 16u00. 

Succes en graag tot binnenkort! 

Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde
t. 02 255 46 90  I  cultuurcentrum@vilvoorde.be  I www.hetbolwerk.be

http://www.hetbolwerk.be/

