
Tickets
Veilig en snel E-tickets

Voor alle evenementen
hebben wij een oplossing



E-tickets worden direct na een juiste betaling verzonden naar de bezoeker. Deze kunnen dan worden
uitgeprint of op de telefoon worden geopend. 

E-tickets

Hoe het werkt...

Ieder gekocht E-ticket beschikt over een unieke barcode, waardoor het E-ticket niet twee keer gebruikt
kan worden. Door middel van onze speciale entree software kan er met een computer + scanner op
geldigheid gecontroleerd worden. Dit kan ook via de gratis MGTickets app. 

MGTickets streeft ernaar aanwezig te zijn voor uitleg voor of tijdens een eerste evenement, zodat u 
goed van start kunt gaan en wij direct al uw vragen kunnen beantwoorden. 

Toegangscode

Tegen een kleine vergoeding en borg kunt u een scanner/laptop huren. Om de
geldigheid te controleren is het nodig om een directe verbinding te hebben met internet. Het 
FCVCIGDTWKM�JKGTXQQT�KU�GTI�YGKPKI�VQV�PKJKN��/QEJV�W�PKGV�DGUEJKMMGP�QXGT�9Kƒ��FCP�MWPV�W�QQM
gewoon uw 3G of 4G gebruiken. MGTickets biedt eventueel een complete oplossing aan. 

Apparatuur

Vanaf het moment dat u uw evenement online heeft gezet, hoeft u zich wat betreft de verkoop van
de tickets nergens meer zorgen over te maken. Wij nemen vanaf dat moment alle zorg uit handen.
Het bestelproces, contact bij vragen of problemen, annuleringen, wijzigingen en alle betalingen van
de klant en naar u, alles wordt door MGTickets afgehandeld.

Geen zorgen



Of u nou een evenement organiseert waarvoor 1 ticket moet worden verkocht of dat u 10.000
bezoekers verwacht, de prijs blijft voor u 0,50 cent per verkocht E-ticket. Hiernaast rekent
MGTickets aan u geen extra kosten.

Kosten

Alle betalingen van klanten komen binnen op een rekening van Stichting Derdengelden.
Van daaruit zal maandelijks, wekelijks of dagelijks een uitbetaling naar u als organisator
plaatsvinden. Dit noemen wij een ‘batch’. Hierin staat een overzicht van het aantal kaarten
wat per evenement is verkocht en welke bedragen hierbij horen. 

Uitbetaling

Via een uitgebreid beheersysteem kunt u eenvoudig en snel uw E-tickets online plaatsen
en/of beheren. Hier vindt u tevens een overzicht waarin u in 1 oogopslag kunt bekijken
hoe de verkoop van uw tickets vordert.

Beheersysteem

Ieder evenement heeft een unieke eigen link. Deze kunt u op uw website of social media pagina 
plaatsen, zodat bezoekers met 1 klik op de link bij uw evenement op www.mgtickets.nl terecht
komen. Een andere manier is om de ticketshop te integreren in een pagina op uw eigen website. 

Uw unieke link

Verder...

Tickets



24/7 bereikbaar

Leuke weetjes...

Heeft u het te druk om een evenement aan te
maken? Dan kunt u altijd de informatie plus
afbeeldingen naar ons mailen. Wij plaatsen
deze dan kosteloos voor u online.

Geen tijd?

Aanmelden is gratis! U betaalt pas zodra het
eerste E-ticket is verkocht.

Gratis aanmelding

Enkel de gegevens van de klant en de
barcode staan vast. Verder kunt u het
E-ticket zelf inrichten. Denk hierbij aan het
noemen van eventuele sponsoren of het
laten weergeven van de agenda.

Hoe ziet het E-ticket eruit?

MGTickets maakt gebruik van veilig betalen
via iDeal, Paypal en Mister Cash. De
administratiekosten bedragen slechts 1 euro
per bestelling. iDeal betalingen brengen geen
extra kosten met zich mee. De kosten voor
Paypal en Mister Cash bedragen 3,5% van het
totaalbedrag. Deze kosten worden
doorberekend aan de klant. Wij rekenen uw
klanten geen ticket-fee.

Betaalmethodes

- 24/7 contact via e-mail/contactformulier mogelijk
- Wij rekenen uw klanten geen ticket-fee
- Op werkdagen tussen 10-17u zijn wij te bereiken via 085 301 2026 (gratis)
- Free-tickets voor uw persoonlijke contacten
- Wij streven ernaar kosteloos langs te komen voor uitleg voor of tijdens een eerste evenement

Handig

MGTickets

Woudweg 70

9101 VN Dokkum

085 301 2026

info@mgtickets.nl


