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Aanmaken nieuw online account 

Let op: het aanmaken van een nieuw online account werkt het beste en 

makkelijkste vanaf een computer of laptop 
 

Stap 1 |  Open onze website www.westlandtheater.nl 

Stap 2 |  Klik op de startpagina op ‘Login’ (‘poppetje’) 

 

Stap 3 |  Klik op ‘Account aanmaken’ (gele button onder ‘Maak een nieuw account aan’) 

 

http://www.westlandtheater.nl/
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Stap 4a |  Vul in ‘Gebruikersnaam’, ‘E-mailadres’ en ‘Wachtwoord’ 

Let op: gebruikersnaam moet uniek zijn; optie kan zijn om uw e-mailadres hiervoor te 

gebruiken, aangezien deze uniek is. 
 

 

 

Stap 4b |  Communicatievoorkeuren: vink eventueel je voorkeuren aan 
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Stap 5 |  Vink het vakje aan ‘Ik ben geen robot’ + klik vervolgens op ‘Verzenden’ 

    

 

Stap 6 |  Je ontvangt een e-mail met de volgende inhoud (let op: check ook je 

‘ongewenste mail / spam’ als het bericht niet gelijk in je inbox binnenkomt): 

 

 

  

Voorbeeld code 



WestlandTheater De Naald | Aanmaken nieuw online account |  v23-07-2020  4 
 

Stap 7 |  Klik in de mail op ‘Activeer uw account’ en vul in je ‘E-mailadres’ en de 

‘Bevestigingscode’. Klik daarna op gele button ‘Bevestigen’. 

 

 

Stap 8 | Onderstaand scherm verschijnt en de velden met een ‘*’ zijn gegevens die 

verplicht ingevuld moeten worden om het account aan te kunnen maken. 
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Stap 9 |  Klik als je alles ingevuld heeft op de gele button ‘Activeren’. 

 

 

Je account is nu aangemaakt en gereed om online te kunnen reserveren. 

 

 

 

Mocht je al eerder via onze balie kaarten bij ons hebben gereserveerd en is je emailadres 

bij ons bekend, dan worden je gegevens automatisch gekoppeld aan je (online) account. 

Wij wensen je veel plezier met het online reserveren van film- en theatervoorstellingen 

en graag tot ziens in ons theater. 

 

 

WestlandTheater De Naald 

Afdeling Reserveringen 

reserveringen@westlandtheater.nl 

 

 

 

mailto:reserveringen@westlandtheater.nl

