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bestelformulier 2017/2018

• Bestellen kan ook eenvoudig én veilig via www.theaterstilburg.nl
Het voordeel van online bestellen is dat u direct verzekerd bent van plaatsen. Bovendien kunt u op onze site ook uw eigen zitplaatsen selecteren.
Schriftelijke bestelformulieren worden vanaf 19 mei op volgorde van binnenkomst verwerkt. U kunt uw geprinte bestelformulier opsturen naar:
Theaters Tilburg t.a.v. InfoService & Tickets | Postbus 3035 | 5003 DA Tilburg

• Uw gegevens
Voor- en achternaam

M/V

Straat & huisnummer

Postcode & woonplaats

e-mailadres

Geboortedatum

Telefoon
Op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws?
Ja, ik ontvang graag het seizoenmagazine, de nieuwsbrief en/of andere informatie per post of e-mail.
U kunt zich op ieder gewenst moment weer uitschrijven.

• Jongeren/kinderprijs
Maakt u gebruik van de jongerenprijs (t/m 25 jaar) of kinderprijs (t/m 12 jaar)?
Neem een legitimatie mee bij ieder bezoek.
• Speciale wensen zoals rolstoelplaatsen?
Neem contact op met InfoService & Tickets via 013 543 22 20 of ticketservice@theaterstilburg.nl
datum

voorstelling/concert

aanvang

aantal
1e rang
volw.

aantal aantal aantal
2e rang 3e rang jongeren/
volw.
volw.
kinderprijs

aantal
restaurant
arrangement

aantal
aantal
aantal
restaurant verrassings- inleiding
menu
lunch
(gratis)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

* Wanneer u meer dan tien voorstellingen wilt bestellen, print dan a.u.b. een extra formulier uit.

vervolg bestelformulier >

• Uw alternatieve keuze
Als een van de door mij geselecteerde voorstellingen/concerten is uitverkocht, dan is mijn tweede (of evt. derde) keuze:
datum

voorstelling/concert

aanvang

aantal
1e rang
volw.

aantal aantal aantal
2e rang 3e rang jongeren/
volw.
volw.
kinderprijs

aantal
aantal
aantal
aantal
restaurant verrassingslunch inleiding
restaurant
arrangement menu

1
2

• Series bestellen?
Binnen ons aanbod kunt u diverse series bestellen. Vermeld de losse voorstellingen/concerten in het besteloverzicht, (onder ‘Uw gegevens’) en vink hieronder
de gewenste serie(s) aan. InfoService & Tickets berekent dan automatisch het juiste bedrag. Kijk voor het serieoverzicht op onze website onder ‘InfoService &
Tickets’.
aantal 1e rang

aantal 2e rang

aantal 3e rang

philharmonie zuidnederland: serie favoriet klassiek
philharmonie zuidnederland: serie favoriet klassiek XL
serie Kamermuziekserie Souvenir
serie Amsterdam Sinfonietta
serie Yoga Concerten
serie Cabaretcollege
serie Dinsdagmiddagmatinee

• Betaalwijze
Ik betaal per overschrijving binnen twee weken na ontvangst van de factuur.
Ik betaal contant binnen twee weken na ontvangst van de factuur aan de balie in onze hoofdhal.
Ik wil graag een (deel)betaling met cadeaubonnen doen à €
Lever uw bonnen in bij InfoService & Tickets. De waarde wordt in mindering gebracht op uw factuur of teruggestort.

Ik sluit voor € 5 de annuleringsverzekering af voor deze bestelling. Alle kaarten op mijn factuur zijn dan verzekerd,
kijk voor de voorwaarden op onze website onder ‘InfoService & Tickets’.

• Verzendwijze
Ik ontvang mijn tickets graag per post (€ 2,75)
Ik ontvang mijn tickets graag per e-mail (gratis, vergeet uw e-mailadres niet in te vullen aan de voorzijde van dit formulier)

• Door het plaatsen van uw handtekening gaat u een betalingsverplichting aan.

datum

handtekening

