
Stap 1:
Scan deze QR code

en download de Rock Ternat app 

(via de Apple store of Google play store)

Stap 2: 
Maak een persoonlijke account aan.
Inloggen kan via je Google account, of Facebook, Of, je maakt zelf een nieuwe  

account aan, in de app.  

Stap 3: 

je bent ingelogd.
Je ziet nu een profielfoto, je naam en daarnaast een icoontje ID. 

Dit is jouw persoonlijke betaalcode, waarmee je kunt betalen aan de drank-  
& eetstanden op Rock Ternat.
Onder je naam en ID staat steeds hoeveel euro je nog kunt uitgeven. 
Als je de eerste maal inlogt, is dat € 0.

Stap 4: 

zet geld op je ID

Je klikt op de knop ‘add money’.
Je komt in het volgende 

scherm terecht:

Je voegt het bedrag toe dat je wenst op te 

laden om te eten en te drinken op Rock Ternat.
Opgelet! Per oplaadbeurt wordt telkens  

€ 0,50 admin-kost aangerekend.
In werkelijkheid zal je dus € 0,50 meer  

betalen, dan wat je oplaadt en kan uitgeven.

Bijvoorbeeld: 
Je wil € 5,00 opladen, maar betaalt € 5,50. Je kan nu € 5,00 uitgeven aan de drank-  
& eetstanden op Rock Ternat. Hetzelfde geldt voor € 50 of € 150. Dan betaal je ook  

telkens € 0,50 meer, maar je kunt wel het opgeladen bedrag uitgeven.

Nu rest je nog dat bedrag effectief te betalen.  

Je klikt op continue en je komt op het betaalscherm.
Hier kun je kiezen om te betalen via Payconic of de 

app van je bank.

Als de betaling gelukt is, 

ontvang je volgend scherm 

in de Rock Ternat app

Stap 5:
geld uitgeven op Rock Ternat

Nu zie je dat er een bedrag in je ID staat.

Als je op je ID klikt, toont die een code waarmee je kunt betalen aan de drank-  
& eetstanden op Rock Ternat.

Opgelet! Op Rock Ternat betaal je ook € 1,00 voor je beker (of petfles).  

Eens je je beker hebt gekocht, kun je die steeds inruilen.

Stap 6:
bekers inruilen en een nieuwe drankbestelling plaatsen.

Je geeft eerst alle bekers aan de bar. De medewerker zet het aantal bekers terug op 

je ID of cash card, of geeft je nieuwe bekers voor je nieuwe bestelling.
Wil je enkel je bekers inruilen? Dat kan ook aan het ecopunt, de medewerker zet per 

beker € 1,00 op je cash card of ID.

Stap 7: 

je uitgaven bekijken.

Via de knop ‘view wallet details’ krijg je een overzicht van al jouw transacties  
(opladen, uitgaven,…).

Stap 8: 

Refund aanvragen

Na het festival kun je een refund aanvragen.

Opgelet! De knop verschijnt pas in de app na afloop van het festival.

Je kunt enkel een refund vragen voor bedragen die opgeladen werden in de app.

De terugstorttermijn bedraagt maximaal 1 maand. Er wordt een admin-kost  

aangerekend van € 1,00.


