Hoe koop ik een autokaart en voeg ik mijn medepassagiers toe?
Supporters die vanaf maandag 8 april 17.00 uur autokaarten willen bestellen dienen allemaal een
seizoenkaart in bezit te hebben. Elk account dat gebruikt wordt dient aan een seizoenkaart
gekoppeld te zijn. Je kunt per bestelling maar voor één auto kaarten kopen.
Stap 1:
Ga naar www.besteljekaartje.nl en klik op ‘Bestel’ bij de bekerfinale.

Stap 2:
Klik op ‘Auto+Parkeren’.

Stap 3:
Kies het aantal autokaarten dat je wilt bestellen. Je kunt er minimaal 4 en maximaal 6 bestellen per
bestelling. Vervolgens klik je weer op ‘bestel’.

Stap 4:
Als er tussen de 4 en 6 kaarten besteld zijn krijg je de onderstaande optie. Het is belangrijk om 1
parkeerkaart te selecteren en op ‘bestel’ te klikken. Selecteer je geen parkeerkaart, dan wordt de
bestelling geannuleerd.

Stap 5:
Vervolgens krijg je een melding dat de verkoop is gelimiteerd tot 1 ticket per persoon. Als je het
bovenstaande scherm ziet klik je aan de rechterkant op ‘Ken eigenaars toe’.

Stap 6:
In het onderstaande scherm zie je dat de 4 kaarten aan 1 eigenaar zijn toegekend. Dit dien je aan te
passen door op ‘Geef aan een andere klant’ te klikken. Ben jij eigenaar van meerdere
seizoenkaarten, dan hoef je ze uiteraard niet allemaal te passen.

Stap 7:
Voer in het onderstaande scherm het klantnummer en de achternaam in van de seizoenkaarthouder
die meegaat in de auto. Vervolgens klik je op ‘persoon kiezen’. Het is niet noodzakelijk om de
postcode in te vullen.
LET OP: Alle personen die je toevoegt moeten een seizoenkaart aan hun account gekoppeld
hebben.

Stap 8:
In onderstaande bestelling zijn er vier kaarten besteld en moet je dus vier eigenaars toekennen die
allemaal een seizoenkaart hebben. Links in het scherm kun je de verschillende eigenaars selecteren
door op het dropdown menu te klikken en de drie eigenaars te selecteren. Als dit gebeurd is, klik je
op ‘OK’.

Stap 9:
Tot slot klik je op ‘Ga naar betalen’ en kun je de bestelling afronden.

