Agnietenhof

theater film ontmoeten

2018 / 2019

St. Agnietenstraat 2
kassa 0344 673 500
www.agnietenhof.nl

BESTELFORMULIER

Dit bestelformulier is te gebruiken tot 1 juli 2018.						
Dhr.

Deze ruimte niet beschrijven

Mevr.

Voorl. + naam

Telefoon privé

Straat / huisnummer

Telefoon mobiel / werk

Postcode / woonplaats

E-mailadres

Voorkeur voor plaatsen
Grote Zaal
Rabozaal

Rolstoelplaatsen
Ik maak gebruik van
Ik kom met

rolstoelplaats(en) en bekijk de voorstelling vanuit mijn rolstoel.

rolstoel(en), maar bekijk de voorstelling vanuit een theaterstoel.

Word Vriend!
Ja, ik word Vriend van de Agnietenhof (kosten: € 27,50 per seizoen)

Betaling

Door ondertekening van dit formulier geef ik Schouwburg &
Filmtheater Agnietenhof toestemming het verschuldigde bedrag
van de door mij bestelde en aan mij toegewezen kaarten van mijn
rekening af te schrijven. Bij aanmelding als Vriend geef ik tevens
een machtiging voor doorlopende incasso voor het lidmaatschap
per seizoen.
Als ik het niet eens ben met de afschrijving, kan ik deze laten
terugboeken. Binnen 8 weken na afschrijving kan ik hiervoor
contact opnemen met mijn bank.
Incassant gegevens
Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof
ID: NL18ZZZ302821470000
Postbus 560, 4000 AN Tiel
IBAN
Datum
Handtekening
Bij het ontbreken van mijn handtekening wordt dit bestelformulier
niet in behandeling genomen.

Aankruisen wat van toepassing is

incasso in 1 termijn (binnen ca. 2 weken), kaarten afhalen bij
de kassa
incasso in 1 termijn (binnen ca. 2 weken), digitale kaarten
toezenden via de mail
incasso in 1 termijn (binnen ca. 2 weken), kaarten toezenden
(verzendkosten € 3,50)
incasso in 2 termijnen (alleen mogelijk als Vriend,
afschrijving 1e termijn binnen 2 weken, 2e termijn rond 31-08,
administratiekosten € 5,00), kaarten afhalen bij de kassa
incasso in 2 termijnen (alleen mogelijk als Vriend, afschrijving
1e termijn binnen 2 weken, 2e termijn rond 31-08,
administratiekosten € 5,00) kaarten toezenden
(verzendkosten € 3,50)
incasso in 2 termijnen (alleen mogelijk als Vriend,
afschrijving 1e termijn binnen 2 weken, 2e termijn rond
31-08, administratiekosten € 5,00) digitale kaarten
toezenden via de mail
ik heb één of meerdere PODIUM Cadeaukaarten,
Theater- en Concertbonnen en/of tegoedbonnen bijgevoegd.
Het volgende bedrag wordt in mindering gebracht op het
totaalbedrag van de factuur €
Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof is niet aansprakelijk
voor vermissing van waardepapieren.

U kunt het formulier voor 1 juli volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij de kassa of gefrankeerd opsturen naar:
Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, Postbus 560, 4000 AN Tiel. Houd rekening met een langere verwerkingstijd. Via de post
onvangt u een bevestiging van de aan u toegewezen kaarten. Uw entreekaarten ontvangt u na betaling van het volledige bedrag.

HANDLEIDING BESTELFORMULIER
Toelichting entreeprijzen
De Vriendenprijs en Vroegboekprijs gelden automatisch op
kaarten die u bestelt voor 1 juli, ook op de kaarten die u bestelt
met extra korting (CJP*, kinderen tot en met 12 jaar, of RIV THE
KID** korting).

Rolstoelplaatsen
Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof is goed toegankelijk voor
rolstoelhouders. In beide zalen zijn 4 rolstoelplaatsen beschikbaar.
Geeft u aan of u de voorstelling vanuit uw rolstoel wilt bijwonen of dat
u kiest voor een theaterstoel.

Het aantal kaarten met Vroegboek- of Vriendenkorting noteert
u in de eerste kolom, bij Regulier.In de kolommen CJP*, t/m 12
of RIV** noteert u het aantal kaarten met extra korting.Tot slot
noteert u het totaal aantal kaarten in de bijbehorende kolom. 

Voorkeur voor plaatsen
U kunt voor de Grote Zaal en de Rabozaal uw voorkeur aangeven,
zodat wij - indien deze plaatsen beschikbaar zijn - hier rekening mee
kunnen houden bij het toewijzen van de plaatsen.

* CJP: Cultureel Jongeren Pas voor jongeren (1 kaart met korting
per CJP)
** RIV: kinderen t/m 12 jaar die lid zijn van RIV THE KID

Wijziging rangindeling
U hoeft geen voorkeur voor rang op te geven. Alle plaatsen in de
Grote Zaal, Rabozaal en de Caeciliakapel zijn 1e rang.

Overige extra’s
Hier vult u het aantal personen in waarvoor u wilt reserveren voor
workshops, inleidingen of voor het Theaterrestaurant.

Voorstelling uitverkocht?
Bij een voorstelling die meer dan 1 keer speelt, raden wij aan een
alternatieve datum of tijd op te geven.

Datum

Tijd

Naam artiest / voorstelling

Alternatieve voorstellingen, indien een van bovenstaande voorstellingen is uitverkocht
Gegevens voorstelling 1e keuze
Gegevens voorstelling 2e keuze
Datum
Tijd
Naam artiest / voorstelling
Datum
Tijd Naam artiest / voorstelling

Inleiding / workshop

Totaal aantal kaarten
Vriendenprijs /
Vroegboekprijs

RIV **

t/m 12 jaar

CJP *

Lees voordat u het bestelformulier invult
eerst de handleiding hierboven.

Regulier



Theaterrestaurant

Voor meer informatie over het bestellen van kaarten verwijzen wij u graag naar de Algemene informatie achterin onze brochure of www.agnietenhof.nl

Extra’s

