1) Hoe maak ik een Vitesse-account aan?
Ga naar www.vitesse.nl en klik rechtsboven in op inloggen, zwart vakje.

Klik vervolgens op ‘Nog geen Vitesse-account? Maak nu een account aan!’.

Vul jouw gegevens in en klik op registreren.
Er wordt een bevestigingsmail gestuurd naar de door jou opgegeven mailadres. Klik op de link in de
mail om deze te bevestigen. Is het mailadres bevestigd? Klik dan op de link om in te loggen.

Na het inloggen kom je op de welkomstpagina. Klik op wijzig account en vervolgens op tickets en
accounts aan de rechterkant van het scherm.

Klik op ‘Ticketing’ om de laatste stappen te doorlopen.

Zijn jouw gegevens nog niet compleet? Dan wordt er gevraagd om deze aan te vullen. Daarna kan je
de accounts koppelen zoals bij onderdeel 2 is beschreven.
Heb je toch nog hulp nodig, dan kan je altijd even contact opnemen met Fanservice.
2) Hoe koppel ik mijn Ticketing-account aan mijn Vitesse account?
Heb je een Vitesse-account aangemaakt en wil je vervolgens tickets bestellen? Dan kom je
automatisch op het koppelscherm. Als je nog niet bekend bent bij Vitesse dan kan je klikken op
‘Verder gaan als nieuwe fan’ en de tickets bestellen.

Heb je in het verleden een seizoen- of Fankaart gehad? Dan moet je eerst jouw accounts even
koppelen. Gebruik het klantnummer dat genoteerd staat op jouw pas. Dit nummer staat tevens
genoteerd op aangekochte tickets (of E-tickets). Jouw klantnummer begint met 15 of 93.
Vul jouw klantnummer en het bijbehorende oude Ticketing-account wachtwoord in. Let op! Dit is niet
altijd hetzelfde wachtwoord als van jouw nieuwe Vitesse Account. (B) Wachtwoord vergeten? Als je
klikt op wachtwoord vergeten ontvang je een mail met de mogelijkheid om een nieuwe aan te maken.
Deze mail gaat naar het mailadres die in het Ticketing-account staat genoteerd. Ontvang je geen mail?
Neem dan even contact op met Fanservice.
Als de juiste inloggegevens zijn ingevuld zie je jouw gegevens en de mogelijkheid tot koppelen. De
gegevens zoals mailadres en woonadres van het Vitesse-account zijn leidend, zodoende worden
‘oude’ gegevens direct gewijzigd in de juiste. Klik op ‘Ja, koppel deze accounts’ en de accounts zijn
gekoppeld. Daarna kan je tickets bestellen.

Mocht je toch nog problemen ondervinden, neem dan even contact op met Fanservice.
3) Hoe kom ik op het koppelscherm?

Heb je al een nieuw Vitesse-account?
Ga naar www.vitesse.nl en klik rechtsboven op het zwarte vakje; inloggen. Log in met jouw Vitesseaccount. In het welkomstscherm klik je op ‘wijzig account’. Vervolgens klik je op ‘Tickets & accounts’
en op ‘ga naar Ticketing’. Hier kan je jouw accounts koppelen.

Heb je net een nieuw Vitesse-accounts aangemaakt en ben je op het welkomstscherm?
Klik op ‘wijzig account’. Vervolgens ga je naar ‘Tickets & accounts’ en klik je op ‘ga naar Ticketing’. Nu
ben je op het koppelscherm.
4) Ik weet mijn klantnummer niet meer en kan niet klikken op ‘Verder als nieuwe fan’
Als je voorheen al eens een ticket o.i.d. hebt besteld bij Vitesse ben je bekend in het Ticketingsysteem.
Om dubbele accounts te voorkomen is het niet mogelijk om te klikken op ‘Verder als nieuwe fan’.
Je kan jouw klantnummer terugvinden op jouw gekochte ticket(s), Fankaart(en) of seizoenkaart(en). Is
deze niet terug te vinden? Neem dan even contact op met Fanservice en zoeken wij het klantnummer
even op.

5) Help! ik heb het verkeerde klantnummer gekoppeld
Blijkt achteraf dat het verkeerde klantnummer is gekoppeld? Geen zorgen, je kan de accounts namelijk
gemakkelijk ontkoppelen. Klik op Vitesse-account ontkoppelen en bevestig de keuze. Daarna kan je
direct de juiste koppeling uitvoeren.

6) Waar kan ik mijn gegevens en e-mailvoorkeuren aanpassen?
Ga naar www.vitesse.nl en klik rechtsboven op het zwarte vakje; inloggen.
Log in met jouw Vitesse-account en vervolgens kom je op het
‘Welkomstscherm’. Klik vervolgens op wijzig account. In het volgende
scherm zie je een menu met verschillende keuzes. Wil je jouw gegevens
wijzigen? Ga dan naar profiel bewerken (A). Een aantal gegevens zijn niet
zelf aan te passen; geboortedatum, geslacht, voor- en achternaam. Is een
wijziging hierin toch noodzakelijk, dan passen wij dat graag voor je aan.
Wil je jouw e-mailvoorkeuren aanpassen? (B) Klik in het menu met de
zwarte blokken aan de rechterkant dan op ‘Voorkeuren bewerken’. In dit
scherm is het mogelijk om de e-mailvoorkeuren te wijzigen.

