B ES TELFOR M ULI ER
T HEATER AB O NN EM ENT
2016 /20 17

Met dit formulier kunt u uw theaterabonnement voor seizoen 2016-2017
bestellen. Een abonnement bestaat
uit minstens 4 verschillende voorstellingen.
Lever uw bestelformulier in voor
zaterdag 21 mei. Bestelformulieren
worden op volgorde van binnenkomst
verwerkt.
U kunt uw abonnement ook via internet bestellen. U kiest dan direct uw
voorstellingen en ziet welke plaatsen
beschikbaar zijn. U heeft hiervoor
een inlognaam en wachtwoord nodig.
Indien u deze nog niet heeft, neem
dan contact op met de UITbalie.
Telefoon +31 (0)43 350 55 55
(ma t/m za 12.00 -18.00 uur)

1. Uw persoonlijke gegevens

2. Uw voorstellingen

Vul hier uw persoonlijke gegevens in.

Vul hiernaast de voorstellingen in die u komend seizoen wilt
bezoeken, met het aantal kaarten dat u per voorstelling wenst te
bestellen. Dit doet u in een aantal stappen:

naam:

1. Vul de datum en titel of naam van de voorstelling in.
2. Vul het aantal kaarten in dat u via dit abonnement wilt bestellen.
3. Onder ‘aantal kindertickets’ kunt u het aantal kaarten
voor kinderen tot en met 14 jaar invullen (alleen bij
jeugdvoorstellingen met kinderprijs).
4. Voor de voorstellingen van Theo Maassen, Claudia de Breij,
Youp van ‘t Hek en Philippe Geubels kunt u maximaal 4
kaarten bestellen.

voorletters:
m/v:
adres:
postcode::
plaats:
telefoon privé:
telefoon werk:
mobiel:
e-mailadres:
geboortedatum:
opmerkingen/
speciale
plaatsvoorkeuren
(wij proberen hier
zoveel mogelijk
rekening mee te
houden)

–

–

(titel of naam van de) voorstellling

aantal
kindertickets

datum
voorstelling

aantal tickets

Besteloverzicht

3. Uw betaling
Na ontvangst en verwerking van uw bestelling ontvangt u een factuur. U kunt deze betaling voldoen via uw bank of aan de UITbalie
middels PIN, Creditcard of contant.
Stuur geen kortingsbonnen mee. Kortingsbonnen kunt u aan de UITbalie inleveren bij uw betaling.
(Theater-& concertbon, Irischeque, Podium Cadeaukaart en Nationale Kunst en Cultuur Cadeaukaart.)
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u uw tickets.

4. Voor akkoord ondertekenen

5. Versturen

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u aan uw gegevens naar waarheid
te hebben ingevuld.

Stuur uw formulier naar:

plaats
datum
handtekening

www.theateraanhetvrijthof.nl
+31 (0)43 350 55 55

Theater aan het Vrijthof
t.a.v. UITbalie
Vrijthof 47
6211 LE Maastricht
Of geef het af aan de UITbalie in
het Theater aan het Vrijthof.

