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De Singer en Ebem
Algemeen
Wil je weten hoe de samenwerking tussen Ebem en De Singer tot stand is gekomen, lees dan gerust ons nieuwsbericht.

Ebem
Stap 1: Evenement selecteren
U gaat naar 'Mijn Ebem' op deze website en meldt uzelf aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
(Opmerking: Indien u uw wachtwoord niet meer weet, kan u een nieuw wachtwoord aanvragen via de 'wachtwoord
vergeten'-link op de login-pagina.)
Zodra u aangemeld bent op 'Mijn Ebem' krijgt u een overzicht van alle modules die ter uwer beschikking worden gesteld
door Ebem. Daar zal u ook de module van De Singer terugvinden.
Als u naar deze module gaat, krijgt u een overzicht van alle toekomstige evenementen waarop Ebem-klanten korting
kunnen krijgen. U kan nu klikken op de naam van een evenement om meer informatie op te vragen en om eventueel een
kortingscode te genereren.

Stap 2: Kortingscode aanvragen
Om een kortingscode op te vragen voor het evenement kan u onderaan op de pagina op de 'Genereer kortingscode'knop klikken.
Er zal dan een kortingscode zichtbaar worden die u kan kopiëren en ingegeven bij het bestellen van tickets op de website
van De Singer.

De Singer
Stap 1: Account aanmaken
Frequente bezoekers van De Singer zullen reeds een account hebben op de website van De Singer en kunnen deze blijven
gebruiken. Bezoekers die nog geen account hebben op de website van De Singer zullen een account moeten aanmaken
om tickets te bestellen.
Ebem gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Cookie Policy Akkoord

U kan een account aanmaken via deze link: http://www.desinger.be/gebruiker/registreren en de nodige velden in te vullen
en de stappen op de website te volgen.

Stap 2: Uw tickets bestellen
U moet nu de pagina van het evenement waarvoor u korting heeft aangevraagd terugvinden op de website van De Singer.
Dit kan door de overzichtspagina (http://www.desinger.be/programmas ) te doorzoeken of door op de link te klikken die bij
het evenement staat op de website van Ebem.

U kan op de webpagina van De Singer bijgevolg aangeven dat u tickets wilt bestellen door ze toe te voegen aan de
winkelwagen. Bij het openen van de winkelwagen zal er een 'Kortingscode-veld zichtbaar zijn bij het respectievelijke
evenement. in dit veld dient u de reeds gegenereerde kortingscode (uit Ebem: Stap 2 hierboven) in te geven.
Daarna kan u verder gaan met de betaling van tickets op de website van De Singer.

FAQ: Veel gestelde vragen
Hoeveel tickets kan ik kopen met 1 kortingscode? (*)
Een kortingscode kan gebruikt worden om tot maximum 4 tickets te kopen.
Het totaal aantal tickets dat u kan kopen met korting op jaarbasis is 10. We rekenen hier met de datum waarop het
evenement zal plaatsvinden. Als u 3 tickets koopt (met korting) voor een evenement in 2016 dan zal u nog maximum 7
tickets (met korting) kunnen kopen voor evenementen die in 2016 plaatsvinden.
(*) Uiteraard kan u nooit meer tickets dan er plaatsen beschikbaar zijn. Indien er maar 3 plaatsen beschikbaar zijn, kan u ook
maar maximum 3 tickets bestellen (met of zonder korting).

Kan ik een kortingscode voor elk evenement gebruiken?
Neen, u kan de kortingscode enkel gebruiken voor het evenement waarvoor u de code gegenereert hebt op de website
van Ebem.

Ik vind niet alle evenementen van De Singer terug in 'Mijn Ebem', kan dat?
Inderdaad, Ebem biedt niet voor elk evenement korting aan.

