
Instructie kaarten kopen als vriend bij Openluchttheater Cabrio  
 

Stap 1 : Je vriendenkaart  

Je vriendenkaart ontvang je eind december in je mailbox. In de bevestigingsmail staat een link, als je 

deze link gebruikt, dan wordt onderstaande vriendenkaart gedownload.  

Van deze vriendenkaart heb je de unieke vriendencode nodig. Deze kan je vinden bij de rode pijl.  

Tip : Kopieer deze unieke vriendencode, de code is namelijk hoofdlettergevoelig.  

 
 
 
 

Stap 2 : Boeking maken – Aantal kaarten kiezen  
 
Als je kaarten wil kopen in de voorverkoop, dan ontvang je hiervoor een directe verkooplink. Als je 
op de verkooplink klikt kom je direct in ons boekingssysteem Ticketmatic.  
Als je niet in de voorverkoop kaarten wil kopen, dan kan je via www.cabriosoest.nl en dan via de 
agenda kaarten kopen.  
In beide gevallen kom je in onderstaande scherm terecht. Via het groene plusje kan je het aantal 
kaarten kiezen.  

 

http://www.cabriosoest.nl/


Stap 3 : Winkelmandje  
 
In deze stap kan je controleren of je het juiste aantal kaarten hebt geboekt, tevens is hier ook de 
mogelijkheid om via de groene knop ‘voeg meer tickets toe’ kaarten te boeken voor andere 
voorstellingen. Let op: dit is enkel in de reguliere verkoop. Als je kaarten boekt in de voorverkoop, 
moet je per voorstelling de speciale link gebruiken in de mail.  
 

 
 
 

Stap 4 : GEBRUIK VRIENDENTEGOED 
 
Om gebruik te maken van je vriendentegoed klik je op de blauwe regel ‘gebruik vriendenkaart 
tegoed’ 
 

 
 



 
 

 
 

Stap 5 : Mailadres  
 
Je bent al bekend bij Openluchttheater Cabrio, omdat je vriend bij ons bent. Daarom hebben wij al je 
gegevens voor je ingevoerd en hoef je alleen maar je mailadres in te voeren.  
 

 
 



Stap 6 : Restbetaling  
 
Indien je vriendentegoed niet voldoende is voor je hele boeking, dan kan je de restbetaling doen via 
ons betaalplatform Mollie. Je komt automatisch op deze betaalpagina.  
 
 
Stap 7 : Afronding  
 
Je hebt nu alle stappen doorlopen, super! Je ontvangt een mail van tickets@cabriosoest.nl Hier 
zitten je tickets in.  
 
 
 

 
 

Mocht je nog vragen hebben, dan kan je altijd een berichtje sturen naar tickets@cabriosoest.nl 
Ons ticketteam zal je dan helpen. 

 
Tot in Cabrio! 
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