
Q&A cashless drank- en foodkaart 
 
Waarom heb ik een cashless chipkaart nodig? 
In plaats van te werken met echte bonnetjes/jetons voorzien we een cashless systeem om 
eten en drinken te betalen voor en tijdens het optreden. Zonder deze kaart kan je dus geen 
gebruik maken van de cateringdiensten ter plaatse. 
 
Ik kom naar het concert van Rammstein, hoe werkt cashless voor mij?  
Als bezoeker van het Rammstein concert kan je op voorhand reeds jouw cashless chipkaart 
aankopen via de website van Ticketmaster. Deze chipkaart heeft een uniek nummer, van 
dewelke je best een foto of notitie neemt (in geval van verlies of diefstal, kan je zo je kaart 
laten blokkeren). Zodra je een bedrag hebt opgeladen op deze persoonlijke chipkaart (via 
een presale voucher of aan de kassa’s ter plaatse) kan je aan alle publieke eet- en 
drankstanden binnen het terrein van het Koning Boudewijnstadion te Brussel met je 
chipkaart betalen. 
 
Waarom een chipkaart aanvragen voorafgaand aan het concert? 
Indien je voorafgaand aan het concert je chipkaart aankoopt via 
https://www.ticketmaster.be/event/36011?language=nl-be biedt dit verschillende 
voordelen: 

• Je betaalt slechts 2,86 euro per token in voorverkoop. Tijdens het concert betaal je 3 
euro per token (ter indicatie: pils/frisdrank (25cl) = 1 token).  

• Je chipkaart wordt onmiddellijk aangemaakt aan de kassa op vertoon van je voucher.  
• Je vermijdt files aan de “gewone” kassa’s. 
• Ongeacht het bedrag dat na het optreden resteert op je kaart, kan je achteraf steeds 

een refund aanvragen. 
• Je kan zorgeloos en goed voorbereid van het concert genieten. 

 
Moet ik betalen voor mijn chipkaart? 
Nee, de aanmaak van de kaart is gratis.  
 
Ik heb mijn chipkaart op voorhand aangevraagd, hoe kan ik dit krediet gebruiken? 
Bij aanvraag van de kaart krijg je via e-mail een voucher. Print deze af en neem deze mee 
naar het optreden. Ter plaatse begeef je je naar de speciaal daartoe voorziene kassa’s. Je 
herkent deze aan de aanduiding PRESALE bovenaan de kassa. Daar geef je je voucher af en 
krijg je je chipkaart met het door jou voorziene krediet. Je kan meteen eten en drinken 
bestellen aan de verschillende stands. 
 
Ik heb op voorhand geen chipkaart aangevraagd. Hoe kan ik alsnog een kaart bekomen? 
Heb je op voorhand geen chipkaart aangevraagd, dan dien je je de dag van het optreden 
naar de “gewone” kassa’s te begeven. Je vindt deze na de toegangscontrole en kan deze 
herkennen aan de aanduiding CASH OR CARDS bovenaan. Ter plaatse kan je de ontvangen 
chipkaart opladen door middel van betaling met de gebruikelijke betaalmiddelen 
(Bancontact/Maestro, kredietkaart of cash). 
 
 



 
 
Mijn krediet is op. Hoe kan ik mijn chipkaart herladen? 
Indien het krediet op je kaart op is, kan je je kaart aan de “gewone” kassa’s herladen. Deze 
kassa’s herken je aan de aanduiding CASH OR CARDS bovenaan. Aan deze kassa’s kan je 
betalen met de gebruikelijke betaalmiddelen (Bancontact/Maestro, kredietkaart of cash). 
Je kan je kaart zoveel herladen als je zelf wil. 
 
Ik heb tickets besteld voor mijn vrienden. Hoe kunnen zij een chipkaart vooraf aanmaken? 
De kaarten zijn niet gelinkt aan de toegangstickets. Dit betekent concreet dat iedereen een 
eigen chipkaart kan aanvragen en hier zelf krediet kan opzetten. 
 
Kan ik de kaart van iemand anders herladen? 
Ja, dit kan. Begeef je naar de “gewone” kassa’s met de betreffende kaart en betaal het 
krediet dat je op de kaart wil zetten met je eigen bankkaart (of cash). 
 
Waarvoor kan ik de chipkaart gebruiken? 
De kaart kan uitsluitend gebruikt worden aan de stands waar eten en drinken verkocht 
wordt. De parking- en merchandise stand zullen de kaart niet aanvaarden. Hier dien je cash 
of met de bankkaart te betalen. 
 
Wat als mijn kaart verloren, gestolen of beschadigd geraakt? 
Geraak je je kaart kwijt door verlies of diefstal, dan kan je deze aan de infostand laten 
blokkeren indien je beschikt over het unieke nummer van de kaart. Dit kan ook indien je 
kaart beschadigd geraakt. In de 2 weken na het concert kan je een refund aanvragen van het 
krediet op de geblokkeerde kaart. We raden bijgevolg iedereen aan om op voorhand een 
foto van je kaart te trekken of dit unieke nummer ergens op te schrijven. 
 
Hoe kan ik zien hoeveel krediet er nog op mijn kaart staat? 
Telkens je iets afrekent aan een stand, zie je op het scherm wat er van je krediet wordt 
afgehaald en hoeveel krediet er nog op je kaart staat. Twijfel je tussendoor over de stand 
van je krediet? Vraag dan even aan de bar om je krediet te checken. 
 
Er staat nog resterend krediet op mijn kaart na het optreden? Kan ik dit recupereren? 
Dat kan inderdaad. Je kan vanaf vrijdag 12 juli om 7u tot 3 weken na het concert via 
https://refunds.playpass.eu/nl/events/rammstein-2019-by-greenhouse-talent een 
terugbetaling aanvragen van het krediet op je kaart (deadline: woensdag 31 juli om 23u59). 
Hiervoor wordt een administratieve kost van 2 euro aangerekend. Aanvragen tot 
terugbetaling via mail zullen niet worden behandeld. Ingevolge de verwerkingen van de 
verrichtingen bij de bank kan het wel enkele dagen duren vooraleer het bedrag beschikbaar 
is op je rekening. Gelieve hiermee rekening te houden. 
 
Kan ik met deze kaart later nog betalen op andere evenementen georganiseerd door 
Greenhouse Talent? 
Nee, de kaart is enkel geldig op 10 juli 2019 tijdens het concert van Rammstein in het Koning 
Boudewijnstadion. 


