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• Heb ik een BLINK MEMBERSHIP op Weverse nodig om deel te nemen aan de BLINK 

MEMBERSHIP PRESALE? 

o Ja, de BLINK MEMBERSHIP PRESALE is exclusief voor leden van BLINK 

MEMBERSHIP. Lid worden is mogelijk via Weverse [https://weverse.io]. 

 

• Ik heb al een BLINK MEMBERSHIP. Moet ik mij nog steeds aanmelden voor de BLINK 

MEMBERSHIP PRESALE? 

o Ja, je moet je aanmelden voor de BLINK MEMBERSHIP PRESALE om een unieke 

presale code te ontvangen die jou de kans geeft om tickets te kopen tijdens de presale. 

o  Aanmelden doe je zo: Check community notice op BLACKPINK Weverse hier, lees de 

concert aankondiging en meld je aan voor BLINK MEMBERSHIP PRESALE EUROPE.  

 

• Werkt mijn BLINK MEMBERSHIP PRESALE registratie op Weverse ook om tickets te kopen 

voor BLACKPINK concerten buiten Europa?  

o Registratie voor de BLINK MEMBERSHIP PRESALE is beschikbaar voor concerten in 

zowel Europa en Noord-Amerika. Echter, een registratie voor de BLINK MEMBERSHIP 

PRESALE EUROPA voor de BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] EUROPA zal 

geen toegang geven tot de BLINK MEMBERSHIP PRESALE for BLACKPINK WORLD 

TOUR [BORN PINK] NORTH AMERICA. Hier is een aparte registratie en verificatie 

methode voor nodig, dit staat gedetaileerd uitgelegd in de Noord-Amerika tour notice.  

 

• Hoeveel tickets kan ik kopen in de BLINK MEMBERSHIP PRESALE met mijn unieke code? 

Kan ik mijn unieke code voor meerdere concerten gebruiken? 

o Je kan maximaal 4 tickets kopen voor iedere show, afhankelijk van beschikbaarheid. 

o Bijvoorbeeld, je kan je unieke presale code gebruiken om vier tickets te kopen voor de 

show in Amsterdam op 22 december, én vier tickets voor de show in Londen op 1 



december. Wel zul je voor iedere show een aparte bestelling moeten doen, via de 

officiële ticketverkooppunten.  

• Zijn de ticket opties anders tijdens de BLINK MEMBERSHIP PRESALE? 

o De ticket opties zullen hetzelfde zijn als tijdens de reguliere onsale, maar toegang tot de 

BLINK MEMBERSHIP PRESALE geeft je wel de eerste keuze in tickets, afhankelijk van 

beschikbaarheid.  

 

• Ik heb een iCloud emailadres, hoe kan ik garanderen dat ik mijn BLINK MEMBERSHIP 

PRESALE code ontvang? 

o We raden aan om de “Hide my Email” functie uit te schakelen, om er zeker van te zijn dat 

de code wordt afgeleverd. Klik op de volgende link voor meer informatie -

https://support.apple.com/en-gb/guide/iphone/iphcb02e76f7/ios 

 

• Wat is het officiële ticketverkooppunt voor de reguliere onsale? 

o Ticketmaster: https://www.ticketmaster.nl/event/284851 (je loopt risico om niet te komen 

als je ergens anders je tickets koopt).  

o Tickets gaan vrijdag 16 september om 10:00 uur on sale 

 

• Wat is de minimumleeftijd voor deze show? 

o Zowel de organisator als de Ziggo Dome adviseert een minimumleeftijd van 16 jaar oud. 

Ben je jonger dan 16 jaar, dan raden we aan om het concert te bezoeken met iemand die 

18 jaar of ouder is. Dit is geen bindend advies. Voor bezoekers onder de 18 jaar die een 

concert zonder begeleiding van een volwassene bezoeken, ligt de verantwoordelijkheid 

bij de ouders/voogd.  

 

• Kan ik iemand anders de tickets cadeau doen? 

o Ja, dit is mogelijk. Het is wel belangrijk dat de hoofdboeker – wiens naam op het ticket 

staat – zich kan legitimeren bij de ingang. De andere tickets die zijn gekocht door deze 



persoon kunnen gebruikt worden door andere personen, echter moeten deze allemaal 

tegelijkertijd naar binnen gaan bij het concert, samen met de hoofdboeker.  

o Wil je tickets kopen als cadeau met jouw eigen naam als de hoofdboeker (en ga je zelf 

niet mee), dan zul je toch met de ontvangers van de tickets samen naar het concert 

moeten gaan om jezelf te legitimeren bij de ingang.  

 

• Waar bevestig ik wat de naam van de hoofdboeker is? 

o Om tickets te kopen heb je een account in Ticketmaster nodig. De naam van degene die 

de tickets besteld – en wiens naam dus geregistreerd staat bij Ticketmaster – zal op de 

tickets komen te staan. Dit is mogelijk een andere naam dan de naam die hoort bij de 

betaalgegevens waarmee de tickets zijn gekocht.  

• Hoe bestel ik rolstoel-/mindervalidentickets? 

o Deze tickets koop je online via Ticketmaster (CAT 3 tickets).  

 

• Zijn rolstoel-/mindervalidentickets ook beschikbaar tijdens de BLINK MEMBERSHIP 

PRESALE?  

o Ja, deze tickets zijn ook beschikbaar tijdens de BLINK MEMBERSHIP PRESALE.  

 

• Hoe worden mijn tickets geleverd?  

o Voor dit evenement worden enkel mobiele tickets uitgegeven. Dit zijn tickets die je alleen 

kan laten scannen via je Ticketmaster-account op je telefoon. Je tickets zijn niet als PDF 

te downloaden. Als je voor meer mensen tickets in jouw account hebt, dan ga je 

tegelijkertijd naar binnen. De QR-codes verschijnen enkele dagen voor de show in je 

account. Ook kan je de tickets individueel doorsturen naar je gezelschap. Dit kan vanaf 

een aantal dagen voordat het evenement plaatsvindt. Geprinte tickets of screenshots van 

tickets geven geen recht op toegang. Enkel de bewegende weergave zoals in de TM app 

of in je Ticketmaster Account op de website geeft recht op toegang tot het evenement. 



o Je telefoon/smartphone is jouw ticket, welke bewaard wordt binnen de Ticketmaster app. 

Wanneer je de tickets hebt besteld krijg je een bevestigingsmail, die dient als 

aankoopbewijs. Dit is NIET je ticket.  

o Je ontvangt instructies over hoe je toegang krijgt tot je tickets, in de aanloop naar de 

show toe.  

o Je mobiele tickets zullen maximaal 72 uur voor aanvang van het concert beschikbaar zijn 

in de Ticketmaster app. Als je je tickets 24 uur voor de show nog niet hebt ontvangen, 

neem dan contact op met Ticketmaster.  

o Bij het betreden van de Ziggo Dome, zal er gevraagd worden om de tickets op je mobiele 

telefoon te laten zien. Jouw ticket en de tickets van jouw medebezoekers zullen worden 

gescand om toegang te krijgen tot het concert.  

• Wat zijn de vereisten om binnen te komen? 

o Om toegang te krijgen tot het concert, kan er aan de hoofdboeker gevraagd worden om 

de bevestigingsmail te laten zien en een legitimatiebewijs dat overeenkomt met de naam 

die terugkomt in de bevestigingsmail.  

o Geaccepteerde legitimatiebewijzen zijn een (geldig) rijbewijs, een identiteitsbewijs of 

paspoort (geldig of recentelijk verlopen, mits de pasfoto een goede gelijkenistoont met de 

paspoorthouder).  

> Heb je na het lezen van deze FAQ nog vragen over het concert van BLACKPINK? Neem dan contact 

op met onze Klantenservice. 
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