
Wachtwoord (opnieuw) instellen via 

Mijn Theater 

 

Klik op ronde icoontje met het poppetje (rechtsboven met een rode cirkel eromheen) om 

naar Mijn Theater te gaan: 

 
 

U komt nu op onderstaande inlogpagina: 

 
 

U kunt inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord.  

Bent u uw wachtwoord vergeten of heeft u nog niet eerder ingelogd?  

Klik op Wachtwoord vergeten om een (nieuw) wachtwoord aan te vragen.  

 

 



Nadat u uw e-mailadres heeft ingevuld en op Verstuur e-mail geklikt heeft, ontvangt u 

binnen enkele minuten de onderstaande e-mail. (Mogelijk is deze mail in uw spam-box 

terecht gekomen.) 

 
onderwerp: Uw wachtwoord resetten 
afzender: Autmaticreply@ticketunie.com 

Beste <uw naam> 
  
Via de website van Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof heeft u een nieuw wachtwoord aangevraagd. 
U kunt uw wachtwoord instellen via onderstaande link: 
https://secure.ticketunie.com/ires/password_reset. xxxxx Dit is een testlink   xxxxx 
Met vriendelijke groet, 
  
Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof 
  
P.S. Dit bericht is automatisch aangemaakt en verstuurd. U kunt hier niet op antwoorden. Heeft u 
vragen? Mail naar kassa@agnietenhof.nl, bel 0344 673 500 of kijk op www.agnietenhof.nl/vragen 

 

Klik u op de link in de mail. U komt dan op onderstaande pagina:  

 
Nadat u een nieuw wachtwoord heeft ingevoerd en op Verstuur heeft geklikt wordt u 

binnen enkele seconden autmatisch doorgelinkt naar onze website www.agnietenhof.nl  

 

Nu kunt u inloggen in Mijn Theater door op het groene icoontje te klikken. 
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Wachtwoord (opnieuw) instellen 

tijdens het bestellen van kaarten 
 

Tijdens het bestellen wordt gevraagd in te loggen met uw e-mailadres en wachtwoord.  

 

Heeft u nog niet eerder ingelogd bij de Agnietenhof?   

Klik op Wachtwoord vergeten om een (nieuw) wachtwoord aan te vragen.  

 

Bent u uw wachtwoord vergeten?  

Klik op Wachtwoord vergeten om een (nieuw) wachtwoord aan te vragen.  

 

Nadat u uw e-mailadres heeft ingevuld en op Verstuur e-mail geklikt heeft, ontvangt u 

binnen enkele minuten de onderstaande e-mail. Mogelijk is deze mail in uw spam-box 

terecht gekomen. 

onderwerp: Uw wachtwoord resetten 
afzender: Autmaticreply@ticketunie.com 

Beste <uw naam> 
  
Via de website van Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof heeft u een nieuw wachtwoord aangevraagd. 
U kunt uw wachtwoord instellen via onderstaande link: 
https://secure.ticketunie.com/ires/password_reset. xxxxx Dit is een testlink   xxxxx 
Met vriendelijke groet, 
  
Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof 
  
P.S. Dit bericht is automatisch aangemaakt en verstuurd. U kunt hier niet op antwoorden. Heeft u 
vragen? Mail naar kassa@agnietenhof.nl, bel 0344 673 500 of kijk op www.agnietenhof.nl/vragen 

 

 

Klik u op de link in de mail. U komt dan op onderstaande pagina:  

 

 
 

Nadat u een nieuw wachtwoord heeft ingevoerd en op Verstuur heeft geklikt wordt u 

binnen enkele seconden autmatisch doorgelinkt naar onze website www.agnietenhof.nl  

 

U kunt nu tijdens het bestellen inlogen met uw e-mailadres en wachtwoord.  

mailto:Autmaticreply@ticketunie.com
https://secure.ticketunie.com/ires/password_reset.%20xxxxx%20Dit%20is%20een%20testlink%20%20%20xxxxx
mailto:kassa@agnietenhof.nl
http://www.agnietenhof.nl/vragen
http://www.agnietenhof.nl/

