Wedstrijden beperkt publiek: hoe reserveer ik mijn ticket en hoe bevestig ik
mijn bubbel voor de volgende thuiswedstrijd?
Het is heel erg belangrijk dat alle abonnees een ticket reserveren voor de volgende thuiswedstrijd.
Hoe doe je dit? Hoe reserveer je online je zitje en hoe bepaal je een bubbel samen met maximum nog
8 andere abonnees, vrienden of familieleden?
Alvorens tickets te reserveren is het van essentieel belang dat jouw STVV account reeds
geactiveerd werd bij de MijnSTVV applicatie. Klik hier (link naar https://mijn.stvv.com/accountcheck ) om dit eerst even in orde te brengen.
STAPPENPLAN:
Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe jij tickets bestelt voor jouw bubbel.
Stap 1: Surf naar http://mijn.stvv.com of surf naar onze website en klik rechts bovenaan op
“MijnSTVV”.
Stap 2: Log in rechts bovenaan in het gele kader.
Stap 3: Eénmaal ingeladen in MijnSTVV kan je in het midden onder “TICKETS” verderklikken op
“Doorgaan”. Je wordt nu automatisch getransfereerd naar de Ticketing-pagina.

Stap 4: Klik vervolgens op de knop “koop tickets” bij de wedstrijd van KAA Gent.

Stap 5: Kies nu het blok (indien je abonnee van tribune Oost bent) waar jij en jouw leden van de
bubbel een abonnement hebben. Is het blok van jouw abonnement reeds volzet? Klik dan op een
naburige blok. Abonnees van tribune Noord kunnen elk blok kiezen in tribune Noord

Stap 6: Je bepaalt even jouw bubbel van maximaal 8 personen. Deze kan bestaan uit enkel abonnees
of het kan een mix zijn van abonnees en vrienden/familieleden waarvoor je nog een extra ticket
aankoopt. Heel erg belangrijk is, dat je voor de abonnees, het juiste koperstype kiest, nl.:
- Volwassen abonnee = Volwassen Abo 21-22.
- Kinderen < 12 jaar & studenten = Jong-Stud Abo 21-22.
Voor de extra vrienden/familieleden wordt gewoon het correcte koperstype aangeduid, alsof je
gewoon tickets zou aankopen.
Het aantal plaatsen kan je aanpassen door gebruik te maken van het plus- of minteken. Het maximum
aantal supporters per bubbel bedraagt dus 8 personen.
Als je klaar bent voeg je de tickets toe aan jouw winkelmandje.

Is de bestelling in orde? Kijk even goed na, zo niet, dan maak je het winkelmandje leeg en keer je
terug naar stap 5. Indien de bestelling wel OK is, klik dan in het volgende venster op “Ga verder”.

Stap 7: Je geeft vervolgens zowel jouw gegevens als die van de overige abonnees/tickethouders van
jouw bubbel in. Wanneer alles ingevuld is, klik je op “Update.” De invulvelden zijn de voornaam,
naam en eventueel emailadres als de persoon in kwestie één heeft. Zo niet vul je jouw eigen
emailadres ook daar even in.

Stap 8: Vul vervolgens de cashless kaartnummer in die je terug vindt op jouw abonnementskaart (zie
hieronder). Deze code dient als coupon code te worden ingegeven in het daarvoor correcte vakje, om
zo de gereserveerde tickets gratis te bekomen. Indien je in een bubbel van 8 komt en er zijn 8
abonnees bij, dan dien je de 8 abonnementsnummers in te geven na elkaar. Je vult een code in en
klikt dan op “PAS TOE”. Vervolgens herhaal je deze handelingen tot alle abonnementsnummers
werden ingegeven. Stel dat je tickets hebt gereserveerd voor Blok C, vul dan de nummers ook in het
daartoe voorziene vakje. Klik telkens op “Pas toe” zodat het totale bedrag op 0 EUR komt te staan.

Wanneer de code correct werd ingevoerd zal je naast jouw ticket een bliksem icoon zien verschijnen
(zie bovenaan langs de 0 EUR). Klik vervolgens nog eens op “update” om daarna op “ga verder” te
klikken
Waar vind ik mijn cashlesskaart nummer?
Dit is het laatste nummer op jouw abonnementskaart (zie rood omcirkeld in onderstaande afbeelding).

Wanneer je jouw abonnement nog niet hebt ontvangen, check je best de email die werd verstuurd met
daarin de oproep tot reservatie van tickets. Je kan ook steeds even contact opnemen met onze STVV
Fanshop.
Stap 9: Betaal jouw order van 0 EUR door op “pay” te klikken.
Stap 10: Je ontvangt alle tickets voor jouw bubbel per email via tickets@stvv.com (Check ook altijd de
spamfolder van je mailbox). Print deze tickets uit en breng deze mee naar de wedstrijd.
De abonnementskaarten verschaffen geen toegang tot het stadion. Breng deze wel mee om
cashless betalingen te kunnen doen aan de horecapunten.

