
Hoe bestel ik een Passe-Partout? 
Losse kaarten of een Passe-Partout bestel je online via de website www.cultuuroudenbosch.nl waar je na betaling de 
toegangskaarten zelf kunt downloaden en afdrukken. LET OP: Voeg onze gegevens toe aan je adresboek, anders kan 
het zijn dat de tickets in de spam terecht komen. Heb je vragen dan kun je contact met ons opnemen. 

Met een Passe-Partout ben je verzekerd van een plaats bij alle concerten en profiteer je van een zeer aantrekkelijke 
korting. Je betaalt slechts € 25,= per kaartje, inclusief een consumptie na afloop.  

STAP 1: Om te bestellen klik je op deze link: 
https://www.cultuuroudenbosch.nl/product/passe-partout-kapelconcerten-2021-2022/ 

Je ziet dan het onderstaande scherm: 

 

STAP 2: In het witte vakje onder ‘Op voorraad’ kun je klikken en het gewenste aantal kaarten invoeren. Daarna klik je 
op de groene knop ‘In winkelmand’ en dan krijg je het volgende scherm:

 

 



STAP 3: Om af te rekenen klikt u op ‘Winkelmand bekijken’ zie groene pijl hierboven.  

Na STAP 3 komt u in de winkelmand: 

 

STAP 4: Controleer of het klopt en klik dan op de groene knop ‘Doorgaan naar afrekenen’. 

STAP 5: In het volgende scherm vult u uw gegevens in, naam, adres, telefoon en emailadres. 

In het grijze gedeelte kiest u uw bank en klikt dan helemaal rechts onderaan op de groene knop ‘Bestelling plaatsen’.  

 

U wordt dan doorgestuurd naar uw bank om te betalen.  

STAP 6: U ontvangt u een mail ter bevestiging, met daarin de tickets als pdf in de bijlage. Deze kunt u printen en 
meenemen naar de concerten. 

  



Hoe bestel ik een MINI Passe-Partout? 
Losse kaarten of een MINI Passe-Partout bestel je online via de website www.cultuuroudenbosch.nl waar je na 
betaling de toegangskaarten zelf kunt downloaden en afdrukken. LET OP: Voeg onze gegevens toe aan je adresboek, 
anders kan het zijn dat de tickets in de spam terecht komen.  

Stel je eigen concertserie samen met een MINI Passe-Partout. Kies 4 of meer verschillende concerten en krijgt 15% 
korting op de kaartprijs. De korting wordt automatisch in je winkelmandje berekend. 

STAP 1: Om te bestellen klik je op deze link: https://www.cultuuroudenbosch.nl/concerten/ 
Je komt dan op de pagina met alle concerten en activiteiten: 

 

STAP 2: Je kiest een concert naar keuze en klikt op de groene knop ‘Tickets’. Je komt dan in het volgende scherm: 

 

STAP 3: In het witte vakje onder ‘Op voorraad’ klikken en het gewenste aantal kaarten invoeren. Daarna klik je op de 
groene knop ‘In winkelmand’ 



 

Je komt in het volgende scherm: 

 

STAP 4: Ga weer naar het concerten overzicht door in de menubalk te kiezen voor concerten, zie groene pijl 
hierboven. Herhaal dan STAP 2 en STAP 3 voor elk volgend concert waar je heen wilt.  

 

STAP 5: Als je alle concerten hebt gekozen ga je naar je winkelmand. Dat kan rechts bovenaan door op de 
winkelwagen te klikken of op ‘Winkelmand bekijken’ zie de groene pijlen hierboven. Je komt dan in de winkelwagen 
met het overzicht van al je concerten: 



 

STAP 6: Controleer of het aantal concerten en kaarten klopt. Klik dan op de groene knop ‘Doorgaan naar afrekenen’, 
zie groene pijl. De korting wordt automatisch in de volgende stap.  

STAP 7: In het volgende scherm zie je de korting Mini Passe-Partout staan. Je vult je de gegevens in, naam, adres, 
telefoon en emailadres. In het grijze gedeelte kies je de betaalmethode en klikt dan helemaal rechts onderaan op de 
groene knop ‘Bestelling plaatsen’.  

 

Je wordt dan doorgestuurd naar je bank om te betalen.  

STAP 8: Je ontvangt een mail ter bevestiging, met daarin de tickets als pdf in de bijlage. Deze kun je printen en 
meenemen naar de concerten. 

 


