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Wat leuk dat je een Cineville abonnement wil aanvragen.
Met zo'n pas kan je niet alleen in Chassé Cinema

onbeperkt naar de film, maar ook in filmhuizen in tal van
andere steden. In deze handleiding nemen we je stap

voor stap mee in het proces. 

Kom je er niet uit? Geen zorgen! Het bespreekbureau
helpt je graag. Stuur een mailtje naar

bespreekbureau@chasse.nl.

Ga naar cineville.nl/pas
Hier moet je eerst een keuze maken voor welke pas je

gaat. Er zijn 2 keuzes: onder de 30 jaar kost het 17,50 p/m
en boven de 30 jaar 21 euro. Klik op 'bestel deze pas'.

stap 1



stap 2
Vul je gegevens in. Begin met aangeven of je de pas voor

jezelf of voor een ander bestelt.

Vul je naam, geslacht en geboortedatum in



Vul nu je e-mailadres en bezorgadres in. Zorg dat je een
e-mailadres invult wat je vaak gebruikt, Cineville houdt je

via e-mail op de hoogte over je abonnement. Op het
adres dat je invult bij bezorgadres wordt je pas

afgeleverd.

Kies nu de datum waarop je abonnement moet ingaan.
Dat kan vandaag zijn, je krijgt dan een tijdelijke digitale
pas via e-mail. Wil je op een andere datum starten? Klik

dan op de gewenste datum op de kalender.

Accepteer de voorwaarden en besluit of je de
nieuwsbrief wil ontvangen. Klik nu op 'Ga verder'.



stap 3
Voeg nu een pasfoto toe. Klik op 'Choose file'.

Selecteer op je computer een duidelijke foto van jezelf
en klik op openen of selecteer.



Snij de foto bij als dat nodig is. Geef daarna
toestemming aan Cineville om de foto te gebruiken op je

pas. Klik dan op 'Ga verder'

stap 4
Controleer je ingevulde gegevens. Klopt alles? Klik dan

op 'Verder'.



Betaal nu eenmalig een bedrag met iDEAL, Cineville
verifieert zo je rekeningnummer. Krijg je als Chassé

Cinema onbeperkt houder de eerste 2 maanden gratis?
Dan betaal je hier 1 cent. De volgende betalingen lopen

via automatische incasso.

stap 5

stap 6
Gefeliciteerd! Het aanvragen van een Cineville pas is

gelukt. Binnen een week krijg je je pas thuisgestuurd. Je
ontvangt al meteen een tijdelijke pas in je mailbox. Heb
je ervoor gekozen dat je abonnement meteen geldig is?
Dan kan je deze tijdelijke pas uitprinten of op je telefoon

laten zien. Zo kan je direct gebruik maken van je
Cineville abonnement.

Veel onbeperkt kijkplezier!


