
Hoe een ticket boeken voor het Red Star Line Museum  
  
Stap 1:   
Selecteer het gewenste ticket  
 
Stap 2:  
U kunt via de kalender de verschillende bezoekdata bekijken. Via de pijltjes bovenaan  
kunt u verder in de tijd zoeken. Klik op de gewenste datum en klik op Volgende.   
 
Stap 3:   
Vervolgens ziet u een lijst met mogelijke tijdstippen. Per tijdstip ziet u meteen hoeveel tickets er nog  
beschikbaar zijn op de gekozen datum. Vink het bolletje aan voor het gewenste tijdstip en klik op  
Volgende.    
 
Stap 4:   
U kunt nu aangeven hoeveel tickets u wenst per soort ticket of tarief. Zodra u hiermee klaar bent,  
klikt u op Voeg toe aan winkelwagen.   
 
Stap 5:   
Klik op Doorgaan. 
 
Stap 6:  
Op het volgende scherm krijgt u een overzicht van wat u tot nu toe besteld hebt en hoeveel u moet  
betalen.   
U kunt nu ofwel Verder winkelen om nog tickets toe te voegen ofwel Doorgaan indien u klaar bent  
met uw bestelling.   
 
Stap 7:  
Meldt u aan met gebruikersnaam en wachtwoord  
Bestelt u voor de eerste keer tickets, dan klikt u eerst op Aanmelden als nieuwe gebruiker.  

• Vink eerst aan of u zich aanmeldt als individu of als groep (bvb. een team, school of bedrijf).  

 Kies een gebruikersnaam van minimum 6 karakters, bijvoorbeeld uw naam (zonder spaties),  
en vervolgens een wachtwoord, eveneens met minimum 6 karakters.    

• Klik op Volgende.   
• Op het volgende scherm vult u uw naam in (of de naam van uw groep) en uw e-mailadres, 

daarnaast vragen we nog uw postcode en land (enkel om statistische doeleinden).  
• Vink het vakje aan vóór Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en klik op Registreren.   
• De volgende keer dat u tickets bestelt, kunt u meteen uw Gebruikersnaam en Wachtwoord  

intypen en verdergaan.   
 
Stap 8:  
Vervolgens regelt u de betaling via Betaal online met Ogone. Houdt uw debet- of creditcard bij de  
hand.   
 
Stap 9:  
Zodra u alle gegevens voor de betaling ingegeven hebt, ontvangt u een bevestiging via e-mail en uw  
e-tickets.    


