•U
 heeft een vouchernummer ontvangen
(9 cijfers) dat u terug vindt op uw
toegangsticket voor een evenement zoals
volgt. (Event Pass: xxxxxxxxx).

Event Pass

1. Selecteer « Event Pass » met het wieltje
en druk op de groene knop om uw keuze te
bevestigen.

4. Gelieve uw ingevoerde vouchernummer te
bevestigen door op « Valideren » te klikken.

•D
 e Event Pass kan al drie dagen vóór het
evenement afgehaald worden aan één
van de 375 -verkoopautomaten in de
metrostations en aan de belangrijkste
bovengrondse bus- en tramhaltes van de
MIVB. (de lijst is beschikbaar op www.stib.be).
Volg de eenvoudige prodecure hiernaast
om uw Event Pass te verkrijgen.

Gebruiksaanwijzing

•N
 adat u uw Event Pass heeft afgehaald,
kunt u vrij gebruik maken van het hele
MIVB-net (Noctis- nachtnet inbegrepen)
om zorgeloos en in alle comfort naar
uw evenement te gaan en ervan terug
te keren. U hoeft u zich niet druk
te maken over parkeerplaatsen of
verkeerproblemen!.

2. G
 elieve de 9 cijfers van de voucher in te voeren. Druk
na elk cijfer op de groene knop om te valideren.

Indien u een fout beging, druk op
« verbeteren » en u keert terug naar scherm 2
of op « annuleren » om de bewerking
volledig te annuleren.

5. De Event Pass wordt afgedrukt.
U vindt alle praktische informatie op:
- www.mivb.be in de rubriek «uw event»
- op de website van het evenement

•G
 a naar de website van de MIVB of van
de organisator van het evenement om
de beste reisweg te vinden om naar het
evenement te gaan.
•O
 pgelet, uw vouchernummer kan maar
één enkele keer gebruikt worden. Zodra
de Event Pass afgehaald wordt is het
nummer niet meer geldig.
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• Vergeet niet dat de Event Pass
gevalideerd dient te worden bij elke
binnenkomst van een metrostation
en bij elke opstap in een tram of bus.
Het gebruik van het net zonder een
gevalideerde Event Pass zal als een
overtreding beschouwd worden.

7. Indien de
automaat uw ticket niet
kan afleveren en u bevindt zich, gelieve
u naar een andere
automaat
te begeven om er uw Event Pass te
bekomen.

3. Indien u een fout cijfer invoerde:
- Druk op « verbeteren » om het laatste cijfer
te wissen.
- Druk op « annuleren » indien u alle
ingevoerde cijfers wil wissen..

6. De transactie is afgelopen.
Vergeet uw Event Pass niet mee te nemen.

