TICKETRESERVATIE ROLSTOELPODIUM
U2 – DINSDAG 1 AUGUSTUS 2017
Personen met een handicap dienen voor het concert van U2 SPECIALE TICKETS aan te
kopen voor gebruik van het rolstoelpodium. Deze tickets kan u reserveren via dit
inschrijvingsformulier.
De tickets voor het rolstoelpodium kosten 76 euro (inclusief servicekosten) en zijn beperkt in
aantal. Reserveren via deze weg kan alleen wanneer je aan de hand van een Europese
blauwe parkeerkaart of een ander officieel document je handicap kan aantonen.
Het platform is niet enkel bedoeld voor rolstoelgebruikers. Ook mensen die slecht te been
zijn (omwille van beperking of ziekte), mensen met dwerggroei, blinden en slechtzienden, ...
komen in aanmerking voor deze tickets. Deze laatste kunnen echter ook tickets kopen voor
de tribunes (daar zijn zitplaatsen voorzien). In de tribunes bevinden zich geen liften.
Personen met krukken bestellen best een plekje op het rolstoelpodium.
BELANGRIJK!!! Er kunnen max. 2 tickets voor het rolstoelpodium aangekocht worden. De
tickets dienen op naam te staan van de persoon met een beperking, niet op naam van de
begeleider! Ook voor de begeleider dien je een specifiek ticket voor het rolstoelpodium aan
te kopen.
Mensen die geen nood hebben aan het rolstoelplatform, maar wel gebruik wensen te maken
van de overige faciliteiten (voorbehouden parking, alternatieve ingang, …), dienen geen
speciale tickets te kopen, maar wel reguliere tickets. We vragen wel om de faciliteiten op
voorhand aan te vragen. Je kan een aanvraag indienen door dit formulier in te vullen.
Gelieve alle faciliteiten aan te vragen voor 10 juli 2017!
Voor vragen omtrent de aankoop van tickets, kan u terecht bij Ticketmaster op het
nummer +32 (0)70 22 31 93. Voor vragen omtrent de faciliteiten voor mensen met een
beperking, kan je terecht bij U2@inter.vlaanderen.
De gegevens die je invult worden enkel gebruikt voor de aankoop van het ticket en de
interne database van Inter (het voormalige Intro). We verbinden ons ertoe persoonlijke
gegevens onder geen enkele voorwaarde door te geven aan derden. U kan altijd vragen uw
gegevens te wissen of in te kijken door een e-mail te sturen naar U2@inter.vlaanderen.
-Samen met Inter levert Live Nation extra inspanningen om het concert toegankelijk te maken
voor bezoekers met een handicap. We schenken hierbij aandacht aan de toegankelijkheid
van het terrein en zijn omgeving.
Ter plaatse worden de volgende faciliteiten voorzien:
Er is een alternatieve, toegankelijke en minder drukke ingang (enkel voor mensen
met een ticket voor het rolstoelpodium en mensen met staanplaatsen). Eén
begeleider mag hem/haar langs deze alternatieve ingang vergezellen.
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Er is een verhoogd platform waar rolstoelgebruikers, mensen met krukken, … het
concert goed kunnen zien. Voor dit concert dienen SPECIFIEKE TICKETS
aangekocht te worden voor het ROLSTOELPODIUM (ook voor de begeleider).
Er zijn aangepaste toiletten voorzien (bij het rolstoelpodium).
Er zijn voorbehouden parkeerplaatsen voorzien. Hiervoor is een doorlaatbewijs
nodig dus gelieve dit op voorhand aan te vragen (enkel voor mensen met een
ticket voor het rolstoelpodium en mensen met staanplaatsen).
Tijdens het concert kan je gratis beroep doen op Inter-vrijwilligers die assistentie
verlenen. Dit kan concreet inhouden: assistentie bij gebruik van het toilet,
verplaatsingen, bij eten, … . De Inter-vrijwilligers zijn te vinden aan de
voorbehouden parking, de alternatieve ingang en het rolstoelpodium.
Assistentiehonden zijn toegelaten.

