
SCENARIO RUPELSTREEK TICKET VERKOOP

In 2015 krijgen de inwoners van de gemeente Niel, Willebroek, Schelle en Hemiksem opnieuw de kans om 
Tomorrowland tickets aan te kopen alvorens de officiële online verkoop. 

De elfde editie zal bestaan uit één weekend. Hieronder kan u alle praktische informatie terugvinden. 

VOORDELEN RUPELSTREEK TICKET VERKOOP

• Meer kansen; 
• Registraties op naam;
• Een aparte registratieshop voor de inwoners van de Rupelstreek;
• Online registreren, online aankoopproces en ticket ontvangst per mail;
• Ontvangst van bandjes thuis,  in een speciale Treasure Case.

PRAKTISCH INFORMATIE

• Registraties
Maandag 26 januari 2014 vanaf  20u (volgens beschikbaarheid).

• Voor wie
Inwoners van de gemeente Niel, Willebroek, Schelle en Hemiksem. 

• Prijs
Meer informatie volgt half januari. 
Het is enkel mogelijk om Full Madness Pass (combi ticket) of een Full Mandess Pass + DreamVille aan te kopen. 

• Website
www.tomorrowland.com/rupelstreek

• Doorverkopen van tickets
Alle tickets moeten kort na het aankoopproces gepersonaliseerd worden. Het is verboden om tickets door te 
verkopen.  Bij het betreden van het festival zal  een identiteitscontrole uitgevoerd worden. Als de naam op het 
bandje niet overeenkomt met de naam op de identiteitskaart is het niet mogelijk om het festival te betreden.  



REGISTRATIES

• First In - First Served
De eerste mensen die zich registreren in de shop zijn zeker van hun ticket. 

• Vereiste gegevens
Tijdens de registratie vragen we volgende gegevens: 
o Naam
o Voornaam
o Straatnaam en nummer
o Gemeente (dropdown waar men kan kiezen uit bovenstaande gemeentes)
o Telefoonnummer of GSM
o Mailadres
o Weekend keuze
o Aantal tickets

• Controle geregistreerde
Na de registratie zal de lijst met geregistreerde gecontroleerd worden door de betrokken gemeentes. 
Op deze manier willen we voorkomen dat andere bezoekers kunnen genieten van de speciale buurtvoordelen.

• Goedkeuring registratie
Na de goedkeuring van de gemeente zullen de geregistreerde een bevestigingsmail ontvangen met daarbij 
een vouchercode om de tickets online aan te kopen. Indien de gemeente uw aanvraag niet goedkeurde ont-
vangt u alsnog een mail om te melden dat uw aanvraag geweigerd is. 
 


