Opening Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020
Ticketing Cars Jeans Stadion
Goedendag Supporters van Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020. Hierbij een
handleiding hoe de ticketing werkt voor de opening van SONS2020 in het Cars Jeans Stadion.
Informatie met betrekking tot het parkeren volgt in een latere fase. Wij trachten iedereen zo dichtbij
mogelijk bij het stadion te laten parkeren, daarvoor zijn we nog in gesprek met de omliggende
bedrijven.
!De tickets voor de supporters zijn gratis, u maakt geen kosten bij het bestellen van deze tickets!
Als eerst dient u naar de volgende link te gaan, door erop te klikken of te kopiëren en te plakken in
uw webbrowser:
www.adodenhaag.nl/special-olympicsIII
1). Daarbij komt u op de volgende website waarin er vereist
wordt een inlogcode in te voeren. De inlogcode is

sons2020supporters
Klik vervolgens op ‘inloggen’.

2). Als u bent ingelogd klik u op ‘Special Olympics’ om verder te gaan.

3). Selecteer de openingsceremonie van de Special Olympics.

4). Vervolgens selecteert u het vak waar u wilt gaan
plaatsnemen.
Beschikbare vakken:
Vak F, Vak G, Vak H, Vak J, Vak K en Vak L.

Maak een keuze:

Let op!
Dit bericht ziet u wanneer u kiest voor Vak G of Vak L. Dit bericht heeft natuurlijk geen betrekking op
de opening van SONS2020. Wanneer u dit bericht ziet klik op ‘Ja’

5). Wanneer u het juiste vak heeft geselecteerd, dient u het aantal tickets in te vullen wat u graag
wilt ontvangen. Klik op ‘Aantal’ en tik het gewenste aantal aan. Klik vervolgens op ‘Selecteer’.

6). U ziet een overzicht van uw gewenste kaarten. Klik vervolgens op ‘+ In Winkelmand’.
! U hoeft geen account aan te maken!

7). Klopt het aantal tickets en het vak waarin u wilt zitten? Klik dan vervolgens op ‘Bestellen’.

8). De laatste stap: U dient uw gegevens in te vullen om de ticketing af te ronden. Vul de gegevens in
(waar een * staat is verplicht). Ga vervolgens akkoord met de ‘Aanvullende voorwaarden ticketing
Ado Den Haag’. En klik op ‘Afrekenen’.
! De tickets zijn gratis !

