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Bestellen
Je kunt jouw tickets op 3 manieren bestellen:
 online in onze webshop
 aan de avondkassa, indien nog tickets beschikbaar
 aan de infobalies van dienst Toerisme

Betalen
 Bestelling via de webshop: je betaalt direct online via bancontact of kredietkaart;
 Bestelling aan de infobalie: je betaalt contant of via bancontact;
 Bestelling aan de avondkassa: je betaalt contant of via bancontact.
Na betaling ontvang je de tickets afgeprint of naar keuze per mail.

Tarieven en kortingen
Voorstellingen
Voor de voorstellingen gelden verschillende tarieven en kortingen. Er is geen meerprijs voor tickets die aan de
avondkassa worden verkocht.

Opgelet: Vanaf dit seizoen wordt geen extra korting meer toegekend aan -26 jaar of 60-plus.
 Basistarief
 Jeugdvoordeelpas
50% korting op het basistarief voor houders van een voordeelpas voor de Nieuwpoortse jeugd van 2,5 jaar tot en
met 25 jaar.
De voordeelpas is strikt persoonlijk en kan gevraagd worden aan de kassa.
 Pakketkorting
Wanneer je in eenzelfde bestelling/pakket tickets voor 4 verschillende voorstellingen koopt, krijg je een korting van
15% op de totale prijs van je pakket.
Opgelet: deze korting is niet geldig wanneer je tickets voor 4 verschillende voorstellingen koopt als deze verspreid
zijn over meerdere bestellingen.

Filmvoorstellingen
Voor de filmvertoningen is het basistarief steeds € 4,00.
Voor de kinderfilms is het basistarief € 3,00.
 Jeugdvoordeelpas
50% korting op het basistarief voor houders van een voordeelpas voor de Nieuwpoortse jeugd van 2,5 jaar tot en
met 25 jaar.
De voordeelpas is strikt persoonlijk en kan gevraagd worden aan de kassa.
 Filmpas
Wil je vaker naar de film komen of kom je niet alleen? Dan is de filmpas iets voor jou!
Je betaalt €25 voor 10 films/entrees, ofwel slechts €2,50 per film.
Enkel verkrijgbaar aan de kassa.
Niet geldig voor de kindervoorstellingen.

Wachtlijst
Als een voorstelling is uitverkocht, kan je opgenomen worden op de wachtlijst via de voorstelling op de webshop.
Wanneer er tickets vrijkomen, wordt er contact met je opgenomen in volgorde van intekenen.

Tickets annuleren
Tickets worden niet geruild, noch terugbetaald.
Ben je toch verhinderd om een voorstelling bij te wonen? Via het facebookevent van de voorstelling kun je op zoek gaan
naar iemand die je ticket wil overkopen.
Is de voorstelling uitverkocht?
Ga na via de Dienst Cultuur of er mensen op de wachtlijst staan.
Is de voorstelling afgelast?
Enkel wanneer de voorstelling door de organisator wordt afgelast, worden de tickets terugbetaald.

Toerisme Nieuwpoort Stad
Stadhuis
Marktplein 7
8620 Nieuwpoort
nu gesloten opent vandaag om 13 u.

Tel. 058 22 44 22

toerisme@nieuwpoort.be
https://www.visit-nieuwpoort.be/

Toerisme Nieuwpoort-Bad
Hendrikaplein 11
8620 Nieuwpoort
nu open sluit om 12.30 u.

Tel. 058 22 44 68
toerisme@nieuwpoort.be
https://www.visit-nieuwpoort.be/

