
Ticketverkoop via Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen vzw  
 

- Erkende verenigingen uit Grimbergen krijgen de kans om voor hun evenement 
tickets via het online ticketingsysteem van het Cc Strombeek te verkopen. 

- Administratieve kost per verkocht/afgeleverd ticket: 0,50€ - Financiële afspraken: 
deze kosten worden gefactureerd aan de vereniging.  

- Het evenement wordt vermeld op de website www.ccstrombeek.be/tegast 
- Het evenement krijgt een aparte link (url) ter beschikking die in de communicatie van 

het evenement kan vermeld worden: www.ccstrombeek.be/naamevenement 
- Aangezien het Cc Strombeek geen medeorganisator van het evenement is mag het 

logo van Cc Strombeek niet vermeld worden op de affiches of flyers van dit 
evenement. 

- Vermelding op flyers en affiches:  
Tickets zijn te koop via www.ccstrombeek.be/naamevenement of aan het onthaal van  
Cultuurcentrum Strombeek tijdens de openingsuren. 

- Vermelding prijzen: Basisprijs/VVK; 65+ ; -21 ; -12 
(Andere benamingen in overleg met de teamverantwoordelijke onthaal) 

- Wachtlijst/ruilbox-formule worden niet ter beschikking gesteld  
- De organisatie bezorgt tijdig alle info (tekstmateriaal voor op website, fotomateriaal 

voor op website, praktische info, …) aan de teamverantwoordelijke onthaal: Siska 
Crombé -  siska.crombe@ccstrombeek.be.  

- Het evenement wordt enkel vermeld op de website van het cultuurcentrum, en niet in 
eventuele ander drukwerk van het cultuurcentrum. 

- Gegevens klanten worden bijgehouden tot op datum van de activiteit.  
- Bezorgen reservatielijst: de vereniging haalt de reservatielijst af samen met niet 

betaalde maar gereserveerde tickets voor de start van de activiteit. Hiervoor wordt 
afspraak gemaakt met de teamverantwoordelijke.  

 
Nodige info: 
 

- Titel 
- Uitvoerder/gezelschap 
- Datum + uur 
- Locatie 
- Max. aantal 
- Prijs (liefst 1 prijs) makkelijker voor hen en voor ons, want indien ze tickets komen 

ophalen om zelf te verkopen dan moeten ze op voorhand al weten welke 
prijscategorie ze willen. 

- Eventuele info kan in een evenementsveld worden ingevuld (verschijnt onderaan het 
ticket). Is wel beperkt (max. 2 korte zinnen). 
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