Handleiding seizoenkaartverlenging 2018-2019
Stap 1:
Voer de volgende link in je internetbrowser in of klik op de link: https://voetbal.iticketsro.com/helmondsport/renewsubscriptions.aspx

Stap 2:
Maak géén nieuw account aan, anders is je seizoenkaart niet gekoppeld en kun je niet online verlengen! Volg onderstaande stappen.
Vul in de balk ‘klantnummer of e-mailadres’, één van beide gegevens in. Deze zijn te vinden in je verlengingsmail of verlengingsbrief.
Heb je nooit eerder gebruik gemaakt van de online ticketshop? Ga dan naar stap 3.
Heb je al ooit eerder gebruik gemaakt van de online ticketshop? Vul dan je wachtwoord in en klik op inloggen. Ga dan verder naar stap 6.

Maak geen nieuw account aan

Stap 3:
Nog nooit eerder gebruik gemaakt van de online ticketshop? Klik dan na het invullen van je klantnummer of e-mailadres op: ‘Wachtwoord opvragen’. Het venster wachtwoord opvragen
komt in beeld. Er wordt dan een tijdelijk wachtwoord naar je e-mailadres gestuurd. Klik daarna op OK.

Maak geen nieuw account aan

Stap 4:
Kijk in je mailbox voor de e-mail om een nieuw wachtwoord aan te maken. Deze e-mail kan ook in je ongewenste e-mail staan. Klik in deze e-mail op ‘klik hier’ (voorbeeld 1) om in een nieuw
venster voorbeeld 2 te openen. Vul je nieuwe wachtwoord in (deze moet zowel kleine letters als hoofdletters en cijfers bevatten) en klik op ‘ok’.

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Stap 5:
Ga weer naar het loginscherm (zie stap 3). Vul je nieuwe wachtwoord in en klik op ‘inloggen’.

Maak geen nieuw account aan

Stap 6:
Je komt in onderstaand scherm, hier staat je huidige seizoenkaart vermeldt. Klik op de knop ‘verder’ om de seizoenkaart te verlengen. Krijg je onderstaande niet in beeld? Je seizoenkaart is
dan niet gekoppeld. Waarschijnlijk heb je meerdere accounts of hebben wij een ander e-mailadres van je. Neem dan contact met ons op via info@helmondsport.nl of 0492-524721.
Andere plek kiezen?
Wil jij komend seizoen een seizoenkaart bestellen op een andere stoel, dan klik je achter “Ja, ik wil nu verlengen” op het pijltje. Er vouwt een keuzemenu uit. Door te klikken op “Nee, geef
mijn stoelen vrij” zorg je ervoor dat je huidige stoel vrij komt. Klik rechts bovenin op “seizoenclubcard” en kies SCC 18-19 om een nieuwe plek uit te zoeken. Ga daarna verder met stap 7.

Stap 7:
Controleer het vak, de rij, het stoelnummer en de prijs van je seizoenkaart. Heb je op basis van je leeftijd recht op korting? Klik dan op het pijltje naast volwassen en selecteer het juiste
prijstype. De prijs past zich dan automatisch aan. Klopt alles? Klik dan op de knop ‘Ga naar betalen’.

Stap 8:
Controleer de ingevulde gegevens, zet een vinkje in het vakje met “ja, ik ga akkoord met de standaardvoorwaarden” en klik op volgende.
Mocht er iets niet kloppen, dan kun je dit wijzigen door rechtsboven in het scherm op je naam te klikken.

Stap 9:
Klik op ‘bevestig’.

Stap 10:
Selecteer je bank in onderstaand scherm en klik op ‘ga verder’. Je kunt de betaling voltooien en dan is je seizoenkaart besteld. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van de verlenging van
je seizoenkaart. Hiermee heb je jouw seizoenkaart voor het seizoen 2018-2019 verlengd!

Informatie:
Lukt één van bovenstaande stappen niet? Neem dan contact met ons op via info@helmondsport.nl of
0492-524721.

