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Commissies en transactiekosten

Maak gebruik van al onze verschillende oplossingen, maar betaal enkel als u effectief tickets verkoopt.
Geen abonnement, geen opstartkosten, geen vaste kosten en geen opzegkosten

Euro € Zwitserse frank
CHF

Britse pond £ Dollar $

COMMISSIES

Visa - MasterCard
- Maestro -
Bancontact -
Sofort - Twint

2,5% per verkocht
ticket – incl. btw

(min. € 0,99)

0,99CHF + 2,5%
per verkocht ticket

– incl. btw

£ 0,99 + 2,5% per
verkocht ticket –

incl. btw

$ 0,99 + 2,5% per
verkocht ticket –

incl. btw

American Express 10% incl. btw op
de prijs van het

ticket

10% incl. btw op
de prijs van het

ticket

10% incl. btw op
de prijs van het

ticket

Niet verkrijgbaar
in Canada

Gratis tickets en
uitnodigingen

Gratis Gratis Gratis Gratis

Uitnodigingen gratis
(tot 1000

uitnodigingen in uw
account of 500 per

evenement)

gratis
(tot 1000

uitnodigingen in uw
account of 500 per

evenement)

gratis
(tot 1000

uitnodigingen in uw
account of 500 per

evenement)

gratis
(tot 1000

uitnodigingen in uw
account of 500 per

evenement)

Cross-Selling 2,5% incl. btw voor
de producten en

diensten

2,5% incl. btw voor
de producten en

diensten

2,5% incl. btw voor
de producten en

diensten

2,5% incl. btw voor
de producten en

diensten

VERKOOP TER PLAATSE

Verkoop aan het
loket

€ 0,20  excl. btw /
ticket verkocht aan het

loket
(= 1 loket credit)

CHF 0,20 excl. btw /
ticket verkocht aan het

loket
(= 1 loket credit)

£ 0.20 excl. btw /
ticket verkocht aan het

loket
(= 1 loket credit)

$ 0,20 excl. btw /
ticket verkocht aan het

loket
(= 1 loket credit)

100 gratis loket credits wanneer u uw account aanmaakt

ANNULERINGEN EN TERUGBETALINGEN

Kosten voor
terugbetalingen

€ 2,00 excl. btw /
bestelling wordt

terugbetaald vanaf 10
terug te betalen

bestellingen

CHF 2 excl. btw /
bestelling wordt

terugbetaald vanaf 10
terug te betalen

bestellingen

£ 2 excl. btw /
bestelling wordt

terugbetaald vanaf 10
terug te betalen

bestellingen

$ 2 excl. btw /
bestelling wordt

terugbetaald vanaf 10 .
terug te betalen

bestellingen
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Set-up & Premium Diensten

PRIJS (excl. btw) - exclusief verzendingskosten

Euro € Zwitserse
frank CHF

Britse pond
£

Dollar $

SPECIAL SET-UP

Light registratie / accreditatie module
Om registraties voor uw evenement te beheren.
Omvat het verwijderen van alle
betalingsinformatie (creditcardpictogrammen,
klantenformulier, algemene
verkoopsvoorwaarden, enz.) in de
verkoopmodule en op de bevestigingsmail.
Ticketuitgifte inbegrepen in de limiet van 1.000
registraties. Indien meer registraties nodig,
contacteer ons voor een prijs op maat..

Inbegrepen optie: mogelijkheid tot het beheren van
de registraties voor uw evenement.
Inbegrepen optie: overslaan van stap één (keuze van
het tickettype en hoeveelheid tickets) als er een
minimum hoeveelheid tickets af te nemen is per
bestelling.
Elke module is geldig voor één enkel evenement.

€ 375 CHF 450 £ 375 $ 500

Een abonnement opzetten
Biedt uw klanten abonnementen aan. Bevat het
instellen van de configuratie, customisatie van
emails (bevestigingsmails voor aankoop van
abonnementen en versturen van
klantennummers) en training voor het gebruik van
het platform.

Elke set-up is geldig voor één enkel abonnement.

€ 400 CHF 400 £ 400 $ 750

Toegewezen zitplaatsen
Integreer uw zitplaatsindeling in de
reservatiemodule met blok, rij en zitplaats
nummering.

10 werkdagen om de zitplaatsindeling te finaliseren
vanaf ontvangst van de betaling.

€ 0,50
per plaats,

min.
€ 200

€ 0,20

CHF 0,50
per plaats,

min.
CHF 200

CHF 0,25

£ 0.50
per plaats,

min.
£ 200

£ 0.20

$ 0,50
per plaats,

min.
$ 200

$ 0,20
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Implementatie van de zitplaatsindeling voor uw eerste
evenement is inbegrepen.

*Op basis van de door u aangeboden elementen en in
overeenkomst met de door ons opgegeven
specificaties.

per
overgenome

n plaats (v,
andere

datum), min.
€ 100

per
overgenome

n plaats (v,
andere

datum), min.
CHF 100

per
overgenome

n plaats (v,
andere

datum), min.
£ 100

per
overgenome

n plaats (v,
andere

datum), min.
$ 100

PRIJS (excl. btw) - exclusief verzendingskosten

Euro € Zwitserse
frank CHF

Britse pond
£

Dollar $

PREMIUM SERVICES

Sjabloon op maat voor e-tickets
Wijzig de plaats van alle tekst- en beeldvelden op
uw tickets
Formaat A4 of A6 (badges)

€ 300 CHF 360 £ 300 $ 400

Op maat gemaakt sjabloon voor e-mails
De inhoud van de standaard e-mail wordt
vervangen door een gepersonaliseerde e-mail
(a�eeldingen en teksten)

Optie: de afzender vervangen door een e-mail van uw
keuze
Optie: schrapping van het bijgevoegde ticket
Optie: volledige schrapping van de e-mail

€ 300 CHF 285 £ 250 $ 375

Mini-site sjabloon
Plaatsuw ticketing module (voor één of meerdere
evenementen) of uw cashless module op een
webpagina met uw branding.

- Eén pagina met 2 segmenten
- Via elk toestel toegankelijk

Elk sabloon is geldig voor één enkel evenement.

€ 975 CHF 1150 £ 975 $ 1500

Gasten- of deelnemerslijsten importeren in de
interface
Importeren van barcodes, tickettypes, prijs, voor-
en achternamen, bedrijf en opmerking velden.

Elke import is geldig voor één enkel evenement.

€ 0,5 /
contact,

€ 200
minimum /

import

CHF0,6 /
contact,
CHF240

minimum /
import

£0,5 /
contact,

£200
minimum /

import

$0,75 /
contact,

$300
minimum /

import

Wilt u graag meer opties?
Voor een platform voor uitnodigingen, accreditatiemodule, etc. gelieve ons te contacteren op
contact@weezevent.com om een offerte te ontvangen.
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Verhuur / Aankoop Van Materiaal

PRIJS (excl. btw) - exclusief verzendingskosten

Euro € Zwitserse
frank CHF

Britse pond £ Dollar $

HUUR VAN MATERIAAL

Huur Pakket verkoop & registratie ter
plaatse

1 dag
2 dagen
3 dagen

1 week

€ 90
€ 150
€ 210
€ 350

CHF 105
CHF 175

CHF 240
CHF 345

£ 90
£ 150
£ 210
£ 350

$ 90
$ 150
$ 210
$ 350

LEVERINGSKOSTEN

Leveringskosten Op basis van
afstand en

gewicht

Op basis van
afstand en

gewicht

Op basis van
afstand en

gewicht

Op basis van
afstand en

gewicht

Ophaling in een Weezevent kantoor Gratis / / /
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PRIJS (excl. btw) - exclusief verzendingskosten

Euro € Zwitserse
frank CHF

Britse pond £ Dollar $

HUREN OP LANGE TERMIJN

Huur voorhet verkopen en registreren van
tickets op locatie pakket
Bevat 1 iPad en houder, 1 Zebra printer, 1
Weezbox

Verbintenis voor 1 jaar

Verbintenis:
- 2 jaar: 10% korting
- 3 jaar of meer: 20% korting

Bevat:
- Vervanging van materiaal binnen 3

werkdagen, a�ankelijk van de
levertermijn. Leveringskosten te
betalen door de organisator.

- Vervanging van materiaal indien het
verouderd is of niet langer
ondersteund wordt.

Contract:
- Verbintenis voor 1, 2 of 3 jaar
- Stilzwijgende verlenging voor 1 jaar na

afloop van jaar 3
- Betaling aan de start van elk huurjaar
- Indien het contract vroegtijdig

beëindigd wordt, blijft het restbedrag
verschuldigd en wordt hiervoor een
factuur opgesteld

€ 1250 CHF 1440 £ 1250 $ 1250

LEVERINGSKOSTEN

Leveringskosten Op basis van
afstand en

gewicht

Op basis van
afstand en

gewicht

Op basis van
afstand en

gewicht

Op basis van
afstand en

gewicht

Ophaling in een Weezevent kantoor Gratis / / /
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PRIJS (excl. btw) - exclusief verzendingskosten

Euro € Zwitserse
frank CHF

Britse pond £ Dollar $

VERBRUIKSARTIKELEN

Thermische Tickets
1000 Tickets

€  20 CHF 23 £ 20 $ 40

Zel�levende Thermische Etiketten
1000 Etiketten

€ 20 CHF 23 £ 20 $ 40

Thermische Tickets (met
afscheurstrookjes)
1000 Tickets

€ 70 CHF 80 £ 70 $ 200

Badgehouder
In oplages van 100 stuks

€ 35 CHF 40 £ 35 $ 55

Badgehouder + lanyard
In oplages van 100 stuks

€  80 CHF 95 £ 80 $ 150

LEVERINGSKOSTEN

Leveringskosten Op basis
van afstand
en gewicht

Op basis
van afstand
en gewicht

Op basis
van afstand
en gewicht

Op basis
van afstand
en gewicht

Ophaling in een Weezevent kantoor Gratis / / /
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Contactgegevens van onze kantoren

WEEZEVENT SAS
weezevent.com
14 rue de l’Est • 21000 Dijon • Frankrijk
Siret: 503 715 401 00017 | BTW : FR3503715401 | APE: 6203Z

WEEZEVENT CANADA
weezevent.com/fr-ca • weezevent.com/en-ca
8506 rue St-Denis • Montréal H2P 2H2 (Québec) • Canada

WEEZEVENT SWITZERLAND SARL
weezevent.com/fr-ch • weezevent.com/de-ch
Rue Pré-du-Marché 23 • 1004 Lausanne, VD • Zwitserland

WEEZEVENT UK
weezevent.com/en-gb
Platf9rm Floor 6, Tower Point, 44 North Road • Brighton BN1 1YR • Verenigd Koninkrijk

PLAYPASS
weezevent.com/nl/
Broederminstraat 52 bus 11 • 2018 Antwerp • België
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