Heb je nog geen account bij MIMIK? Maak nu makkelijk je persoonlijk account aan en geniet
van verschillende voordelen.

Maak nu makkelijk je persoonlijk account aan en geniet van de volgende voordelen:

Niet steeds je gegevens invullen bij het kopen van kaarten.

Je kunt makkelijk je gekochte e-tickets terug vinden.

Je kunt makkelijk je eigen gegevens beheren.

Mogelijkheid om je Cinevillepas te koppelen aan je account, zodat je niet steeds je
Cineville code hoeft in te vullen.
Onze Vrienden krijgen nog meer voordeel met een Vriendenaccount:

Je kunt bij het kopen van je toegangskaart met Vriendenkorting direct je Vriendenpas
kiezen. Je hoeft dan niet steeds het 16 cijferige vriendennummer in te vullen.

Je kunt de Vriendennummers van andere opslaan in een adresboek. Dit is handig als
je ook voor je gezelschap kaarten wil kopen met Vriendenkorting.

Eerder toegang tot de voorverkoop van theaterkaarten en film specials.

Speciale vriendenaanbiedingen die je ontvangt via je opgegeven e-mailadres.

Om optimaal gebruik te maken van je vriendenvoordelen activeer je eerst je
Vriendenaccount.
Je vriendschap van Filmhuis De Keizer of Theater Bouwkunde is overgezet naar MIMIK
Vriendschap. Op de brief met je Vriendenpas staat bij de adresgegevens het e-mailadres
zoals die bij ons bekend is. Gebruik dit e-mailadres om je Vriendenaccount te activeren.
Is je e-mailadres onbekend bij ons of niet meer actueel, stuur dan een e-mail
naar vrienden@mimik.nl of bel ons op werkdagen tussen 13:00 en 17:00 uur. Vermeld je
adresgegevens, je 16-cijferige Vriendennummer en het gewenste e-mailadres, dan passen we
het graag voor je aan in ons systeem.
Zo activeer je je Vriendenprofiel:
1. Ga naar https://mimik.nl
2. Klik op het profielicoon rechts bovenaan:

3.
Klik op deze link
4. Vul je e-mailadres in zoals die bij ons bekend is en klik op de knop ‘Account
aanmaken’.
5. Er wordt een e-mail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. Klik op de
activeringslink in deze e-mail.
6. Geef het gewenste wachtwoord en klik op de knop ‘Wijzigen’.
7. Je hebt nu je Vriendenaccount aangemaakt en je kunt nu optimaal genieten van de
Vriendenvoordelen!

Ook als je geen vriend bent van MIMIK is het mogelijk om een profiel aan te maken en van
bepaalde voordelen te genieten. Het voordeel is dat je niet bij iedere bestelling je gegevens
hoeft op te geven en je gekochte tickets makkelijk terug kunt vinden.

Zo maak je een profiel aan:
1. Ga naar https://mimik.nl
2. Klik op het profielicoon rechts bovenaan:
3.
Klik op deze link
4. Geef je e-mailadres op en klik op de knop ‘Account aanmaken’.
5. Vul je NAW-gegevens in en klik op de knop ‘Account aanmaken’.
6. Er wordt een e-mail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. Klik op de
activeringslink in deze e-mail.
7. Geef het gewenste wachtwoord en klik op de knop ‘Wijzigen’.
8. Je hebt nu een account aangemaakt en je kunt nu genieten van de voordelen!

