
Hoe kan ik online kaarten reserveren? 
 
Sinds april 2018 heeft het Isala Theater een nieuwe website. De website is nu ook goed leesbaar op 
uw tablet of telefoon, heeft meer beeld en een heel overzichtelijke agenda waarin alle 
voorstellingen, evenementen en films bij elkaar staan. Bovendien kunt u heel gemakkelijk zoeken op 
genre, thema of datum.  
 
Met ingang van de nieuwe website zijn er een aantal stappen veranderd in het bestelproces. 
 
De grootste verandering is dat u vanaf nu inlogt met een gebruikersnaam en een wachtwoord. 
Iedereen die voor het eerst op deze website komt (ook al bent u al jaren een trouwe bezoeker van 
het Isala) moet een nieuw account aanmaken.  
 
1) Ga naar de website van het Isala Theater www.isalatheater.nl. U komt terecht op onze homepage. 
Als u van plan bent kaarten te bestellen, log dan eerst in. Klik hiervoor rechtsboven op het login-
icoontje. 
          

  

http://www.isalatheater.nl/


 2) Iedereen moet een nieuw account aanmaken. Klik hiervoor op de button account aanmaken. Het 
aanmaken van een account duurt slechts enkele minuten. Als u dit al heeft gedaan op deze nieuwe 
website en dus een gebruikersnaam en wachtwoord heeft, kunt u direct inloggen met deze 
gegevens.  
 

 
 
 
3) Kies een gebruikersnaam die u makkelijk kunt onthouden (bijvoorbeeld uw voornaam). En kies 
vervolgens uw wachtwoord. U kunt hier ook aangeven wat uw communicatievoorkeuren zijn. Vink 
dan het blokje aan om te bewijzen dat u geen robot bent en klik daarna op account aanmaken. 
 

 



4) Vervolgens ontvangt u een bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres. Hier kunt u nu 
direct uw account activeren. Klik op activeer uw account. Als u met dit e-mailadres eerder kaarten 
heeft besteld bij het Isala Theater zal de computer uw gegevens koppelen en is het account 
compleet. Als u nieuw bent bij het Isala Theater kunt u hier uw adresgegevens e.d. invullen.  
 

 
 
5) U kunt nu duidelijk op de homepage zien dat u bent ingelogd doordat er een bruine balk onder het 
menu verschijnt. Als u Pluche Plusser of Filmvriend bent, moet u dat hier ook zien staan. Als dit niet 
het geval is, bent u niet gekoppeld aan uw Pluche Plus account en kunt u dus niet met voorrang 
kaarten bestellen. Neem dan contact op met ons bespreekbureau 010-4586400 of mail 
info@isalatheater.nl (rechts in de bruine balk kunt u ook uw profielgegevens wijzigen.) 
 

 
 

mailto:info@isalatheater.nl


U kunt nu uw voorstellingen gaan kiezen/selecteren 
 
6) Kies op de homepage voor programma en vervolgens voor agenda. 
U krijgt nu een chronologisch overzicht van de voorstellingen te zien. U kunt ook een specifieke 
maand kiezen waarvan u de voorstellingen wilt zien. Klik op de voorstelling waarvoor u kaarten wilt 
reserveren. U komt terecht op een pagina met meer informatie over de voorstelling. 
 

 
 
 
7) Als u deze voorstelling wilt boeken, klik dan naast de gegevens van de voorstelling, op tickets. De 
voorstelling wordt dan in uw winkelmandje geplaatst. Als u nog voor andere voorstellingen kaarten 
wilt bestellen, klik dan op de linker kant van uw scherm (buiten het winkelmandje). U kunt nu verder 
met het kiezen van uw voorstellingen. Als u klaar bent met kiezen en wilt afrekenen, kiest u 
rechtsonder in uw winkelmandje voor bestellen. 

 
 



8) In dit scherm kunt u per voorstelling aangeven of u zelf uw stoelen wilt kiezen of dat het systeem 
de beste plaatsen voor u kiest.  
 

 
 
 
9) Als u kiest voor zelf stoelen kiezen, krijgt u de plattegrond van de betreffende zaal te zien. Hier 
kunt u ook kiezen voor een kaartje met gereduceerd tarief zoals CJP of 65+. Als u met meer personen 
de voorstelling wilt bezoeken, klikt u meerdere plaatsen aan om ze te reserveren. Klik vervolgens 
onderaan de pagina op verder. 
 

 
 



10) U bent nu weer terug bij het vorige scherm. Als u nog meer voorstellingen wilt reserveren, kunt u 
linksonder kiezen voor nog iets toevoegen. Als u tevreden bent met uw bestelling kunt u nu 
doorgaan naar de volgende stap door rechtsonder op verder te klikken. 
 

 
11) U komt vervolgens in het eindscherm terecht. Hier kunt ervoor kiezen een donatie te doen. Als u 
dit niet wilt, hoeft u hier niets aan te vinken. Ter controle ziet u nog eens uw bestelling. Controleer 
deze gegevens voordat u naar het betaalscherm gaat. Kies daar of u e-tickets wilt of dat u de kaarten 
wilt laten versturen. Dit doet u door het juiste bolletje aan te vinken. Als u niets aanvinkt, ontvangt u 
e-tickets.  
 
Vervolgens kunt u afrekenen. Als u tegoedbonnen van het Isala heeft, kunt u deze hier verzilveren. 
Kies dan eerst voor Isala tegoedbon. 
 

 



12) Voer het vouchernummer van uw tegoedbon in en kies vervolgens voor afrekenen. Als u 
meerdere tegoedbonnen heeft, herhaal dan deze stap. Als er nog een resterend bedrag is, kunt u dit 
met iDeal afrekenen.   

 
 
13) Als u heeft gekozen voor iDeal kunt u vervolgens uw bank kiezen en klikken op betaal. Let op! Uw 
bestelling is pas definitief als u na de iDealbetaling bent teruggekeerd naar de website. 

 
 
14) Nu volgt u de stappen van uw internetbankieren/iDealbetaling. Na een geslaagde transactie keert 
u terug naar onze website. Wacht hierop en sluit (nog) niet af. Er volgt wederom een bevestiging van 
uw aankoop. 
 
15) Heeft u uw reservering afgerond, dan ontvangt u uw kaarten zo spoedig mogelijk. U krijgt altijd 
een bevestigingsmail van uw bestelde kaarten, zoniet neem dan zo snel mogelijk contact op met het 
bespreekbureau. 
 
Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie, neem dan contact op met ons bespreekbureau 
(010) 458 6400. 


