Datum

Aantal Klassieker aan de Schie

antal Poffertjes aan de Schie

Aantal 'jonge' aan de Schie

Aantal High Tea aan de Schie

Aantal Biertje aan de Schie

Aantal Theaterdiner

Aantal Tafeltje aan de Schie

Aantal inleiding

Aantal CJP / Cultuurkaart / Studenten

Aantal 65+

Aantal kind (t/m 12 jaar)

Vul hieronder de gewenste voorstelling(en) en het
aantal kaarten in. Extra: Bij elke vijfde gereserveerde
voorstelling ontvangt u een bon voor ons horeca
arrangement Tafeltje aan de Schie. Vul dit formulier
volledig in en deponeer het uiterlijk vrijdag 24 mei
2019 in de speciaal hiervoor bestemde brievenbus bij
het bespreekbureau van Theater aan de Schie of stuur
het op naar Theater aan de Schie,
Postbus 414, 3100 AK Schiedam.

Aantal normaal

Bestelformulier
2019 - 2020

Titel

Ik betaal:
Bonnen vastnieten aan het bestelformulier en/of vermeld
via een factuur en ontvang mijn kaarten
hier het nummer dat vermeld staat op de achterzijde van
per post / als e-ticket per e-mail*
de Podium Cadeaukaart of VVV-kaart:
in twee termijnen, administratiekosten € 15,00***		
(alleen mogelijk bij bestellingen vanaf € 500,00)
(deels) met VVV-kaart/Podium Cadeaukaart,
(Het bijsluiten van bonnen en/of cadeaukaarten geschiedt
		met een totale waarde van €
op eigen risico)
NAAM:
ADRES:
POSTCODE:

PLAATS:

Ten name van:

Telefoon:

Plaats:

Datum:

E-mail:

Handtekening:

Niet ondertekende formulieren kunnen wij niet in behandeling nemen en worden teruggestuurd. Wilt u met vrienden naast elkaar zitten,
reserveer dan op één formulier en verreken de kosten samen. Het is voor ons niet mogelijk meerdere formulieren gelijktijdig te verwerken.

Korting CJP / Cultuurkaart / Studentenpas, pasnummer(s)**:
Korting 65+, legitimatienummer(s)**:
Ik wil gebruik maken van een rolstoelplaats. Indien niet beschikbaar kan ik wel/niet* op een gewone stoel zitten.
Indien een voorstelling is uitverkocht, ga ik akkoord met een andere datum/tijdstip.
*Doorhalen wat niet van toepassing is. **Zonder ingevuld pasnummer verlenen wij geen korting. ***Het verschuldigde bedrag wordt verdeeld over twee
betalingsfacturen. De eerste factuur ontvangt u binnen 14 dagen na uw reservering en de tweede factuur ontvangt u eind november 2019.

