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6 Kaartverkoop activiteiten  

6.1  Algemeen 
 

a) Alléén S.O.B. leden  kunnen via S.O.B. entreekaarten kopen voor activiteiten, georganiseerd 
door S.O.B. of waar S.O.B.  haar medewerking aan verleent. In zeer bijzondere gevallen kan 
hier in overleg met en ter beoordeling van het bestuurslid activiteiten een uitzondering op 
worden gemaakt.  

b) Toegangsprijzen worden verhoogd met een bedrag voor ticketfee van het ticketbureau. 
c) De transactiekosten van de bank, worden per bestelling doorberekend aan de besteller.  
d) Entreebewijzen die gekocht worden via  de website of anderszins digitaal kunnen alléén via 

een incassomachtiging of  IDEAL worden betaald. Uitzonderingen alleen na telefonisch 
overleg met secretaris. 

e) Registratie van de verkoop zo veel mogelijk via een ticketbureau (TB). 
f) Alleen in uitzonderingsgevallen via eigen digitale de ledenadministratie (bijvoorbeeld als er 

gedrukte kaarten zijn van de organiserende partij). 
g) Tot de laatste dag van de inschrijfperiode kunnen kaarten retour genomen worden.  
h) De inschrijving sluit op een vooraf bepaalde datum of zodra de activiteit is uitverkocht. 

 

6.2  Kaarten digitaal bestellen: 

6.2.1 Via site S.O.B. 
a) Geldigheid S.O.B.-lidnummer wordt gecontroleerd, evenals emailadres 
b) Vervolgens wordt de besteller doorgelinkt naar het TB Zie 6.2.2. en 6.2.3 of blijft in de S.O.B. 

omgeving zie 6.2.4. 

6.2.2 Bestellen via ticketbureau, bij activiteit van derden met korting voor S.O.B. 
leden  

a) Via een link (in de agenda van de  S.O.B.-website en/of Nieuwsbrief en/of Aankondiging) 
komt de besteller bij TB. 

b) Bij TB kan de besteller een aantal kaarten bestellen, al dan niet met placering. 
c) Per deelnemend lid wordt een kortingscode gevraagd 
d) De kortingscode is opgebouwd uit afkorting van evenement, jaartal, postcode lid, lidnummer 
e) Toegang tot de activiteit is met geprinte tickets. 
f) Betaling via iDEAL. 
g) Er kan gebruik worden gemaakt van een wachtlijst, afhankelijk van het evenement. 

6.2.3 Bestellen via ticketbureau, bij S.O.B.-activiteit, dus exclusief voor S.O.B. 
leden. 

h) Een S.O.B.-lid kan voor zichzelf en overige S.O.B.-leden een aantal kaarten bestellen, al dan 
niet met placering. 

i) Er vindt op dat moment dan verder geen controle plaats of de overige deelnemers lid zijn van 
S.O.B.. 

j) Toegang tot een evenement is alléén mogelijk met het geprinte ticket én op vertoon van de 
S.O.B.-pas. 

k) Toegang voor bestuursleden, hun partners, eventueel S.O.B.-teamleden en helpers, wordt 
per situatie/activiteit bekeken en geregeld. 

l) Betaling via iDEAL. 
m) Er kan gebruik worden gemaakt van een wachtlijst 

6.2.4 Bestellen via CRM, bij exclusieve S.O.B.-activiteit 
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a) Een lid kan meerdere leden inschrijven voor een activiteit. Daarbij is het persoonlijke S.O.B.-
lidnummer van die leden noodzakelijk.  

b) Betaling via iDEAL of incasso-machtiging 
c) Leden kunnen zich op de wachtlijst plaatsen. Naam, lidnummer, telefoonnummer en email 

zijn bekend. 
d) Iemand die zich op de wachtlijst plaatst geeft expliciet toestemming om telefoonnummer en 

emailadres door te geven aan senioren die kaarten willen retourneren (Deze tekst is zichtbaar 
als een lid zich aanmeldt voor de wachtlijst. 

e) In voorkomende gevallen krijgt iemand die kaarten wil retourneren (wanneer dat eigenlijk 
niet meer gaat) per email een overzicht van de wachtlijst. Dit loopt in principe via de 
secretaris. 

 

6.3 Kaarten bestellen zonder PC 

6.3.1 Kaarten via TB 
a) Kaarten bijvoorbeeld via VVV/Boekhandel Koops en eventueel Primera Blerick. 
b) Het  S.O.B.-lid betaalt zelf de extra administratiekosten (2022: €1,- per ticket). 

6.3.2 Via CRM 
a) Het inschrijfformulier van de activiteit bevat tevens de incasso-machtiging voor het 

entreegeld. 
b) Het lid stuurt het inschrijfformulier naar de secretaris. 
c) De secretaris verwerkt het formulier met de besteller als contactpersoon. Secretaris kiest 

voor ‘incasso betaling’ waarmee het machtigingsformulier van het inschrijfformulier, 
geregistreerd wordt. 

d) De secretaris stuurt de geprinte tickets naar de contactpersoon van de bestelling. 
 


