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GEBRUIKS
AANWIJZING

 Op je toegangsticket voor het event vind
je een vouchernummer: het bestaat uit 9
cijfers en staat op het ticket afgedrukt als
(Event Pass: xxxxxxxxx) en eveneens in de
vorm van een QR-code. Meer heb je niet nodig
om je Event Pass af te halen.

1 Op het touchscreen selecteer je eerst de
gewenste taal, daarna druk je op “Aankoop
MOBIB basic, Papieren tickets, Event Pass”
en vervolgens op “Event Pass”.
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 Vanaf dag 3 vóór het event kan je jouw
Event Pass afhalen aan een van de 315
verkoopautomaten in de metrostations
en aan de belangrijkste bovengrondse
tram- en bushaltes van de MIVB (de lijst
van verkoopautomaten is beschikbaar op
www.mivb.be).
 Volg de hiernaast beschreven eenvoudige
stappen om jouw Event Pass af te halen.

3 Heb je een verkeerd cijfer ingetoetst?

 Met je Event Pass in de hand heb je vrije toegang
tot ons net (ook het Noctis-nachtnet) om vlot
en zonder parkeer- noch verkeersproblemen
naar je event te gaan en even comfortabel
weer naar huis te keren.

• Wis het met toets
het juiste cijfer in.
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SAMEN LATEN WE BRUSSEL BEWEGEN

OPGELET:
het vouchernummer kan slechts
éénmaal gebruikt worden.
Zodra je jouw Event Pass afhaalt,
wordt het nummer gedesactiveerd.
 Vergeet ook je Event Pass niet te valideren
telkens als je een station betreedt of bij
iedere opstap in tram of bus. Gebruik maken
van ons net zonder in het bezit te zijn van
een gevalideerde Event Pass geldt als een
overtreding.

en voer

• Druk op « annuleren » indien je alle
ingevoerde cijfers wil wissen.

 De beste reisweg naar het event kan je vinden
op de onze website, in onze app of op de
website van de eventorganisator.
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2 Houd je QR-code voor de barcodelezer of voer
handmatig het nummer van 9 cijfers in op het
touchscreen.

4 Bevestig je aankoop.
5 Heb je je vergist, druk dan op “annuleren”
om de volledige transactie te annuleren of
kies “vorige” om terug te keren naar het vorige
scherm.
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6 De Event Pass wordt afgedrukt. De transactie
is beëindigd. Vergeet je Event Pass niet mee
te nemen.
7 Indien de verkoopautomaat geen tickets kan
afleveren, ga dan naar een ander automaat
om je Event Pass af te halen.

