5% korting

B E STE L F O R M U L I ER
TH E AT E R DE LE E ST

VROEGBOEK

KORTING

stap 1

Vul uw persoonlijke gegevens in

vanaf 4 voorstellingen
tijdens de voorverkoop,
zie pag 88

stap 2

Vul uw keuze(s) in: voorstelling,
arrangement, inleiding (zie achterzijde)

SEIZOEN 2019/2020

stap 3

Verstuur uw bestelling inclusief evt.
theater-/tegoedbonnen naar:

Het bestellen van kaarten tijdens de voorverkoopperiode is sneller
en voordeliger via onze website www.deleest.nl. Bovendien kunt u
via de site zelf uw plaatsen kiezen. Word Vriend van De Leest en
geniet van kortingen en vriendenvoordelen, zie pag 8.
MIJN GEGEVENS
naam 					

BETALINGSWIJZE
dhr / mevr

voorletters

gastnummer (indien bekend)

Theater De Leest
t.a.v. Theaterkassa,
Vredesplein 12
5142 RA Waalwijk

Ik betaal op de volgende manier (s.v.p. aankruisen)

Ik machtig De Leest tot eenmalige

Ik machtig De Leest tot afschrijving in twee

afschrijving van mijn

termijnen van mijn bank/girorekeningnr.

IBAN bank/girorekeningnr.

Betaling in twee termijnen is mogelijk vanaf

+

een totaalbedrag van e 200,-

e 1,50 ticketkosten per kaart tot een

+

maximum van e 7,50 per bestelformulier

e 1,50 ticketkosten per kaart tot een

maximum van e 7,50 per bestelformulier
adres

postcode/plaats

tel. overdag		

tel. ’s avonds (indien van toepassing)

VRIENDEN THEATER DE LEEST
Ik ben al vriend 2019-2020

VRIEND WORDEN

Meld u hier aan als u nog geen vriend bent

Vriend tot 65 jaar prijs p.p. e 20,-

Vriend vanaf 65 jaar prijs p.p. e 17,-

Aantal personen:

Aantal personen:

e-mailadres

IBAN bank/girorekeningnummer:

(kopie paspoort bijvoegen)

Vriend PLUS tot 65 jaar (incl. 5x koffie)

Vriend PLUS vanaf 65 jaar (incl. 5x koffie)

prijs p.p. e 25,- / Aantal personen:

prijs p.p. e 22,- / Aantal personen:

(kopie paspoort bijvoegen)

Ik ga akkoord met de algemene bezoekersvoorwaarden
(www.deleest.nl)

BIJZONDERHEDEN
Rolstoel

Aangepaste plaats gewenst voor

Slechtziend

Samen uit

opmerkingen:
datum

handtekening
Bijvoegen indien van toepassing: kopie CJP-pas, kopie paspoort, kopie
Paswijzer-pas, kopie Heusdenpas.

Verwerking bestelformulieren

Kosten internetbestelling voorverkoop

Bestellingen worden zoveel mogelijk op volgorde van

Thuisprinten ticketkosten € 0,90 per kaart,

binnenkomst behandeld. Een bestelling via internet is altijd

met een maximum van € 4,50 per bestelling.

sneller bij ons dan een bestelling via het bestelformulier.

Kaarten per post ticketkosten € 1,50 per kaart

Tevens is een bestelling via internet voordeliger.

met een maximum van € 7,50 per bestelling.

Anders, nl:

BE ST E L FO R MUL I E R
TH E AT E R DE LE E ST

HIERBIJ RESERVEER IK DE VOLGENDE VOORSTELLINGEN / ARRANGEMENTEN / INLEIDINGEN / THEATERATELIER
DAT U M
VO O RSTEL L ING / INL EIDING / THEATER ATE LI E R
AANTAL
					
PERSONEN
						
						

I NCL.
BRASSERIE
ARRANGEMENT*
€ 9,75

I NCL.
BRASSERIE
ARRANGEMENT PLUS*
€ 14,75

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*Aantal invullen indien gewenst, meer informatie zie pag 7

HIERBIJ RESERVEER IK DE VOLGENDE SERIES

( MEER INF O PAG 9 )

AANTAL PERSONEN

AVONTUREN SERIE
CABARETSERIE
TONEELSERIE
KANJERS SERIE 					
HIERBIJ BESTEL IK EEN KLEINEZ AALKAART

( MEER INF O PAG 1 3)

AANTAL PERSONEN

KLEINEZAALKAART
SAMEN UIT

(M EER I NFO PAG 88)

JA, ik schrijf me in voor Samen uit seizoen 2019 | 2020

PLAATSEN NAAST ELKAAR

BIJBESTELLINGEN EN ANNULEREN

BIJVOEGEN VAN THEATER-/TEGOEDBONNEN

Als u en uw uitgaansvrienden zich opgeven via

VAN BESTELLINGEN

Als u een tegoedbon en/of Theater en Concertbon

meerdere bestelformulieren, stuurt u deze dan aan

Bedenk bij het afronden van uw bestelling dat het

(alleen papieren versie) bijvoegt, maak deze dan

elkaar geniet op. Wij doen dan ons best om u naast

bijbestellen van kaarten tijdens de voorverkoopperiode

vast aan dit bestelformulier!

elkaar te plaatsen. Helaas kunnen wij dit niet

wordt behandeld als een nieuwe bestelling, en er

garanderen.

opnieuw administratie- en verzendkosten in rekening

HEEFT U EEN PODIUMCADEAUKAART?

worden gebracht. Voor de regeling van het annuleren van

Deze kunt u tijdens de openingstijden van de

kaarten tijdens de voorverkoopperiode, zie pagina 88.

theaterkassa laten verzilveren. Het verzilveren
kan alleen na betaling van uw bestelling.

V RAGEN ? BEL T 0416 - 33 47 46
WIJ HELPEN U GRAAG!

