
Tweede ronde inschrijving

Beste Ravenskeepers

We hebben gelukkig veel inschrijvingen gehad voor Op- en Afbouw. Ook bij de
figuranten hebben we aanmeldingen gehad. Om een leuk evenement neer te

zetten waar je ook nog wat te doen hebt, is het van belang om voldoende
figuranten te hebben, ten opzicht van het aantal spelers. We hebben nu

meer aanmeldingen van figuranten, dit zorgt ervoor dat we weer een beperkt
aantal tickets in de webshop kunnen zetten. Dus wil je er bij zijn, dan kan je

morgen om 20:00 op de website een ticket bemachtigen. Maar wacht niet te lang!
 

Als de spelers-tickets morgen na 20:00 op uitverkocht staat.
 

Dan betekent dit dat de speler-tickets zijn uitverkocht. Mochten we meer
figuranten krijgen die zich inschrijven dan kunnen er meer mensen een spelers-

ticket kopen. Er staat op de site ook een wachtlijst knop. Hier kan je je inschrijven
om op de wachtlijst te komen.

 
Je kan aangeven hoeveel tickets je zou willen bestellen. Dit kan je doen als je
voor meerdere mensen bestellen wil. Zodra we dan weer speler-tickets hebben
sturen we een mail, dit gebeurt op volgorde van inschrijving op de wachtlijst.

 
Wil je een betalingsregeling voor de inschrijving stuur dan een bericht naar:

secretaris@ravenskeep.nl
 

PS Onderaan staat de handleiding voor het inschrijven. Belangrijkste hierin is
dat vooraf je e-mail adres moet registreren in de webshop.

Account aanmaken
 

Je moet dus eerst je E-mail registreren!
 

https://ravenskeep.nl/?product_cat=evenement
mailto:secretaris@ravenskeep.nl


Beweeg je muis over de link naar “Winkel” boven aan de Ravenskeep webpagina.
Er rolt dan een menu uit waarin je de optie “Mijn Account” kunt selecteren.

Eerste keer een bestelling doen:
 Webshop

 Registreer je email adres. Je krijgt dan een tijdelijk wachtwoord toegestuurd.
 Deze kan je wijzigen in jouw Account in de webshop.

  
Inloggen doe je met je Gebruikersnaam en je Wachtwoord.

 Indien je je wachtwoord vergeten bent, kun je de link “Wachtwoord vergeten?”
gebruiken om een nieuw wachtwoord aan te maken.

  
 

Als je al eerder een bestelling hebt gedaan via de webshop: dan kan je hier
'wachtwoord vergeten' invullen. Zo wordt je account geactiveerd en krijg je een

wachtwoord in je e-mail.
 

 

 

Winkelmandje
 

 
Hier kan je alle producten zien die je in je winkelmandje hebt. Je kan ook de
aantallen nog wijzigen. Je kan alles alvast vooraf in je winkelmandje doen: als je
een account hebt, vind je je bestelling de volgende keer dat je inlogt terug in het
winkelmandje.

Lidmaatschap
 

Als je een ticket bestelt en je hebt nog geen lidmaatschap betaald dan is je ticket
ongeldig. Controleer dus altijd of je deze al betaald hebt  of voeg deze toevoegen

https://ravenskeep.nl/?page_id=325


aan je mandje. Je kunt onder “Mijn Account” bij je eerdere bestellingen zien of je
deze al betaald heb. Sommigen hebben de afgelopen twee jaar het bedrag direct
overgemaakt, die kan je nu dus nog niet zien in 'Mijn Account'. Na deze inschrijving
kan je alleen via de webshop je lidmaatschap betalen. (dus vanaf 2022 alleen via
de webshop)
Als er iets in je winkelmandje ligt betekent dit niet dat het voor je gereserveerd
wordt. Pas als je betaling is gedaan ben je zeker van je ticket. Je kan ook zien
hoeveel items er van een product beschikbaar  zijn. Je kan bijna alle producten al
op voorhand in je winkelmandje doen, en op het moment van inschrijven hoef je
dan alleen je ticket toe te voegen om vervolgens te bestellen.
 

Bestellen
 
Kijk goed welke je kiest! Er zijn vijf categorieën,
Speler tickets
Figuranten tickets
Spelleider tickets
Bar personeel volledige evenement tickets
 
Als je opbouw kiest, vergeet dan niet de Gratis vrijdag avond maaltijd mee te
bestellen!
 
Dit zijn allemaal tickets met de eventuele korting eraf gehaald. Dus kijk rustig
welke je moet hebben.
 
 

Bestelling afronden
 
Als je mandje zo is dat je wilt gaan bestellen, dan klik je  op  'Doorgaan naar
afrekenen' je gaat dan door naar het bevestigingsscherm. Bij dit scherm heb je een
vak BESTELNOTITIES.



 Dit vak is belangrijk als je voor meerdere mensen bestelt en/of producten bestelt
zoals verlichting en elektra. In dit vak kan je dan aangeven voor welke

 personen de bestelling is en voor welke tent je verlichting of elektra aanvraagt.
Zorg dat maar 1 iemand van je spelersgroep verlichting of elektra aanvraagt. Dit
voorkomt verwarring.

 Links staan  een aantal verplichte vakken, wij hebben deze informatie niet nodig.
Wees creatief en geef de meest interessante adressen op, dan kunnen wij ook
lachen tijdens de administratie. Ook je adres kan je al van te voren invullen bi j
'mijn account' . Je naam en e-mailadres zijn wel belangrijk.

  

Betalen
 
Je kan betalen met IDEAL of Bankoverschrijving via de betaalgegevens via de
webshop.
 
Een betalingsregeling aanvragen:
Als je een betalingsregeling wilt dan is dit mogelijk. Graag dan twee dagen voor de
inschrijving contact opnemen met de secretaris. (We weten dat het nu kort dag is)
Bij haar krijg je dan een kortingscode voor een evenement ticket en zij stuurt je
door naar de penningmeester om gezamenlijk een regeling te treffen. Ook als je
dan meerdere producten wil bestellen willen we dit weten, dan krijg je voor het
totaal van je bestelling een code. Je doet dan dus wel de bestelling maar
betaalt op het moment niets.
 

Bevestiging
 
Als je betaling gelukt is, dan krijg je een bevestigingsmail. Hierin staat wat je



besteld hebt. Als wij je bestelling verwerkt hebben krijg je hier ook een mail van.
Dit is de bevestiging dat je zeker bent van je ticket.
 
Lidmaatschap!: Als je een ticket bestelt en je hebt nog geen lidmaatschap betaald
dan is je ticket ongeldig. Controleer dus altijd of je deze al betaald hebt en anders
moet je deze toevoegen aan je mandje. Als je deze niet hebt betaald is je eerste
bevestigingsmail dus niet geldig.
 

Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook.
 
Hopelijk is de handleiding duidelijk genoeg zodat jullie rustig kunnen inschrijven
wanneer deze volledig open gaat. Mochten er vragen zijn dan kan je mailen naar:
secretaris@ravenskeep.nl
 

Contact:
Voorzitter: Karen Westerduin - voorzitter@ravenskeep.nl

Penningmeester: Mirthe Manschot - penningmeester@ravenskeep.nl
Secretaris: Vera Groot - secretaris@ravenskeep.nl

Algemeen bestuurslid: Martin Hillenga - al@ravenskeep.nl
Algemeen bestuurslid : Robert Thijssen - alr@ravenskeep.nl

 
Hoofd Logistiek (HLO): Jean Baptiste Aarssen en Jerry Liersen - hlo@ravenskeep.nl / logistiek@ravenskeep.nl

Hoofd Spelleider (HSL): Michel Manschot - hsl@ravenskeep.nl / IC@ravenskeep.nl
 

Raad van Advies: Nouchka Goossen, Hiske Hartzema en Steef de Jong - RaadvanAdvies@ravenskeep.nl
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Ravenskeep Adventures · Helmbloemlaan 9 · Vleuten, Utrecht 3452BR · Netherlands 
 

mailto:secretaris@ravenskeep.nl
https://ravenskeep.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=7a5795b1e8b25d6338e73f48e&id=a9c81f8627&e=[UNIQID]&c=c980f7f3e6
https://ravenskeep.us11.list-manage.com/profile?u=7a5795b1e8b25d6338e73f48e&id=a9c81f8627&e=[UNIQID]&c=c980f7f3e6
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://ravenskeep.us11.list-manage.com/about?u=7a5795b1e8b25d6338e73f48e&id=a9c81f8627&e=[UNIQID]&c=bab365c621
https://ravenskeep.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=7a5795b1e8b25d6338e73f48e&id=a9c81f8627&e=[UNIQID]&c=bab365c621
https://ravenskeep.us11.list-manage.com/profile?u=7a5795b1e8b25d6338e73f48e&id=a9c81f8627&e=[UNIQID]&c=bab365c621
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=7a5795b1e8b25d6338e73f48e&afl=1

