
Tickets verkopen 
met Momice 

Ontdek de mogelijkheden van de Momice ticketmodule. 
Een professionele manier om de ticketverkoop van jouw 

zakelijke events te stroomlijnen.

Flexibele instellingen

Bepaal zelf de prijs + BTW tarief 
van elk afzonderlijk ticket.

Bied betaalde & gratis tickets aan 
binnen 1 event.

Belast de service fee door aan je 
bezoeker, of verwerk hem in de 

ticketprijs.

Koppel een genodigdenlijst aan 
een specifiek ticket.

Vouw het e-ticket eenvoudig tot 
een naambadge op a6-formaat.

Stel je eigen e-ticket samen in de 
stijl van jouw event.

Persoonlijke tickets

Momice maakt gebruik van de betrouwbare infrastructuur van Adyen als Payment Service Provider. Jij 
als organisator bepaalt zelf welke betaalmogelijkheden* je wilt aanbieden:

*Transactiekosten verschillen per betaalwijze en worden doorbelast naar organisator. 

Internationale betaalmogelijkheden

Ticketverkoop is alleen mogelijk 
wanneer de organisatie niet financieel 
afhankelijk is van de omzet uit 
ticketverkoop voor events.

Uitbetaling geschiedt vanaf 7 dagen na 
het event.

Uitbetaling is uitsluitend mogelijk naar 
Europese bankrekeningen.

Wanneer een event geannuleerd wordt 
dient de organisatie zelf het 
ticketbedrag te retourneren.

Het activeren van de add-on betaalde 
tickets kost eenmalig € 950,- .

Kosten per verkocht ticket: 3% Service 
fee plus de transactiekosten (deze 
variëren per aanbieder). 

Ticketverkoop is geen standaard onderdeel van Momice event software. 
We stellen een aantal voorwaarden voor het afnemen van de add-on betaalde tickets: 

Voorwaarden

info@momice.com momice.com| | +31 20 723 09 50

E-ticket

#1 Demo Arctic event
Early bird ticket (€4,50)

International Orange

STARTING TIME
walk-in: 10.00 - 10.30 event: 10.30 - 17.00 drinks: 17.00 - 18.00

John Doe

ACME

KWGI
FIU0
IDCC
GQ3H
DTGC
EXPX
K2HE
HEWG

VENUE
Free parking around the office!

Hoogoorddreef 73B
1101 BB Amsterdam

AGENDA
The future of events is now
Keynote speakers:
- Robyn Benincasa
- Earvin Johnson
Sub-sessioons

EXTRA INFORMATION
This e-ticket can be checked in from any mobile device.

Ticket purchased via Momice.
More info: www.momice.com/en/tickets

Stel je eigen e-ticket samen in de stijl van jouw event, scan de QR-code om je bezoekers in te checken 
en vouw het ticket eenvoudig tot een badge op a5-formaat.

Bij elk verkocht ticket genereert Momice een factuur. Deze factuur wordt automatisch meegestuurd 
met de registratiebevestiging - samen met het e-ticket.

E-Ticket

Factuur

Invoice TICKET PURCHASED VIA:

Momice B.V.
Hoogoorddreef 73B
1101 BB Amsterdam

INVOICE DATE:
14 May. 2018

INVOICE NUMBER:
TSKXXM.00002082

CLIENT:
ACME
John Doe

EVENT:
#2 Demo Arctic

ORGANISER:
International Orange
Zeeburgerpad 72
1019 AD Amsterdam
Netherlands
VAT:

Dear John Doe

Thank you for your purchase.

Item Price per unit VAT Subtotal

Early bird ticket €3,72 21% €4,50

Service fee €0,14 21% €0,16

Payment method: iDEAL
Date of purchase: 14 May. 2018

Total (net):
21% VAT:
21% VAT:

Invoice amount:

€3,85
€0,78
€0,03
€4,66

On behalf of International Orange, Momice has charged you via iDEAL €4,66 for "#2 Demo Arctic"

Thank you,
International Orange

Momice is not the organiser of the event mentioned on this invoice and only acts as Commercial Agent on behalf of International
Orange. The payment is handled by Adyen. Momice is not liable for any act, failure or otherwise, with respect to International Orange.


