
Instructie kaartverkoop eindshow 2022 

• Ga naar de ledenapp van DanZation!, deze kun je bereiken via https://mijn.danzation.nl 

• Voeg de app desgewenst toe aan je beginscherm via dit symbool    onderaan op de menubalk 

van je telefoon (je kunt het zwarte vakje dat hierom vraagt wegklikken door in de 

rechterbovenhoek van het zwarte vakje te klikken). 

• Log in met je lidnummer. Weet je deze niet? Je lidnummer staat vermeld bij je automatische 

incasso op je bankafschrift. Kun je het niet vinden, stuur ons dan een mailtje op 

info@danzation.nl. Weet je je wachtwoord niet? Vraag dan zelf een nieuw wachtwoord aan 

(check je spam als je geen mail krijgt). Let op!! Je moet voor het aanvragen van het wachtwoord 

hetzelfde mailadres gebruiken als je gebruikt hebt bij de inschrijving. 

• Ga via het menu rechtsboven naar ‘Mijn voorstellingen’ (plaatje met de twee maskers). 

• Klik op de knop ‘Kaarten bestellen’. 

• Selecteer de juiste show en kies het juiste aantal kaarten. De indeling van de groepen over de 

shows vind je op de site van danzation: https://danzation.nl/eindshows-2022/ 

• Vink de algemene voorwaarden en de automatische incasso aan. Kaarten via de app kunnen 

alleen via automatische incasso worden besteld. De incasso wordt uiterlijk een week voor de 

eindshow gedaan, check nog even of deze niet gestorneerd is wegens onvoldoende saldo. In dat 

geval, neem even contact met ons op via info@danzation.nl, de kaarten dienen voor aanvang 

van de show betaald te zijn. 

• Na de bestelling ontvang je een mail met je kaarten (check je spam!). Ook zijn je kaarten terug 

te vinden in de ledenapp onder het kopje voorstellingen. Na bestelling verschijnt hier ‘DanZation 

Eindshows 2022’, als je hierop klikt zie je achter de juiste voorstelling een teken met QR-code 

staan. Klik hier weer op en je kaartjes worden geladen. AAN DE DEUR ZIJN ER TWEE OPTIES OM 

JE KAARTJES TE LATEN SCANNEN; VIA EEN GEPRINTE VERSIE VAN DE GEMAILDE KAARTEN OF VIA 

HET TONEN VAN DE KAARTEN IN DE LEDENAPP. De kaarten uit de mail kunnen NIET digitaal 

gescand worden. Heel fijn als je dit even in de gaten houdt zodat we geen oponthoud hebben 

aan de deur. 

• Lukt het je niet om te bestellen via de ledenapp, wil je kaarten bestellen maar ben je geen lid bij 

DanZation! of heb je een andere vraag? Stuur ons een mailtje en dan regelen we het samen! 
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