
Totaalberekening

totaal 1a  standaard serieabonnement €

totaal 1b passe-partout €

totaal 2a uitbreiding standaard serieabonnement €

totaal 2b keuzeabonnement €

Annuleringsregeling à € 1,00 per kaart (vrijwillig) €

  Ik kies voor postverzending à € 4,00 per bestelling (alleen per post, e-tickets worden gratis verzonden) €

Administratie- en verwerkingskosten €                                     4,00

eindtotaal €

Betaling

Ik verleen Chassé Theater een machtiging voor een eenmalige automatische incasso 

IBAN rekeningnummer datum

ten name van handtekening

Wij doen ons uiterste best om iedereen op goede wijze te 
voorzien van deze nieuwe brochure van de philharmonie 
zuidnederland. Mocht u deze informatie per ongeluk dubbel 
ontvangen, vragen wij u deze te geven aan een muzieklief-
hebber in uw omgeving. Hiervoor onze hartelijke dank. 
philharmonie zuidnederland Postbus 230, 5600 AE Eindhoven

serieabonnementen in

2018 | 2019

bestel
formulier

Chassé Theater Breda

3	 Verzending
 stuur mij de plaatskaarten als e-tickets GRATIS naar mijn mailadres      stuur mij de plaatskaarten naar mijn postadres à € 4 per bestelling

Het ingevulde formulier kunt u in een gesloten envelop zonder postzegel opsturen naar
Chassé Theater, Postbus 1135, 4801 BC  Breda

geboortedatum m / v

telefoon thuis

mobiel 06 -

e-mail

  Ja, ik ben vriend van het orkest en maak gebruik van de voorrangsbehandeling. Mijn relatienummer is: 

  Ja, ik wil graag per e-mail op de hoogte gehouden worden van activiteiten en concerten.
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1	 	Serieabonnementen	(zie	pag	40-42) 
-	 Standaard	serieabonnementen
  We hebben weer prachtige series voor u 

samengesteld. U kunt in seizoen 2018 – 
2019 kiezen uit 2 verschillende series met 
20% korting.

-		 Passe-partout	(zie	pag	42)
  Kunt u moeilijk een keuze maken, neem 

dan een passe-partout. U bezoekt dan 
alle 9 serieconcerten van philharmonie  
zuidnederland in Chassé Theater met 
30% korting over alle concerten.

2	 Extra	keuzemogelijkheden
-		 Series	uitbreiden
  Heeft u een serie (of meerdere) naar uw 

smaak gevonden, dan kunt deze met 
losse concerten uitbreiden. U boekt deze 
concerten eveneens met 20% korting.

-		 	Keuzeabonnement
  U kunt ook zelf een serie samenstellen. 

Vanaf 5 concerten krijgt u 20% korting 
over elk van de concerten. En bij exact  
5 concerten is dat gelijk aan ‘Vier concerten, 
vijfde gratis’.

Bestellen	van	abonnementen
U kunt met het bestelformulier uw abonne-
ment bestellen. Uw bestelling wordt door 
het bespreekbureau van Chassé Theater op 
volgorde van binnenkomst vanaf maandag 
14 mei 2018 verwerkt.

Ook	via	de	website	Chassé	Theater
U kunt vanaf maandag 14 mei 2018 als u 
Chassé Theatervoordeelhouder bent (of als 
u op dat moment Chassé Theater voor deel-
houder wordt) ook via www.chasse.nl uw 
abonnement bestellen. Koopt u kaarten via 
www.chasse.nl dan geldt er een korting van 
€ 0,50 per kaart. Vanaf donderdag 17 mei 2018 
kan iedereen bestellen. Volg in het menu 
‘theater’ > ‘series’. Vervolgens kiezen voor 
een serie of keuzeabonnement.

Ruilservice
U kunt uw bestelde kaarten omruilen of 
annuleren tot een week voor aanvang van 
het betreffende concert. Hiervoor worden 
administratiekosten berekend. Deze zijn bij 
Chassé Theater € 3 per kaart. Het over-
gebleven bedrag wordt omgezet naar online 
tegoed, dat u bij een volgende aankoop kunt 
gebruiken. U kunt per reservering voor € 1 
per plaatsbewijs deelnemen aan een 
annulerings regeling die uw plaatsbewijzen 
vergoedt bij plotselinge verhindering als 
gevolg van een ernstige ziekte, ongeval-let-
sel, noodzakelijke medische ingreep, overlij-
den en/of ernstige zaakschade. U betaalt in 
dat geval geen € 3 annuleringskosten per 
kaart meer. Het bedrag wordt teruggestort 
op uw rekening.

Verzending	kaarten
Indien u kiest voor een elektronisch plaats-
bewijs (e-ticket), betaalt u niets extra’s voor 
de verzending. Voor kaarten per post betaalt 
u € 4 (ongeacht het aantal bestelde kaarten).

Betaling
A	Bij	bestelling	via	bestelformulier
Machtiging tot een eenmalige automatische 
incasso voor het verschuldigde bedrag. 
Vergeet niet uw IBAN te vermelden en uw 
handtekening te plaatsen. U ontvangt uw 
toegangskaarten automatisch thuis per post 
of per e-mail. Ook uw kortingsbonnen van 
de Vrienden (geldt alleen voor Stichters en 
Beschermers), geldige PODIUM cadeaukaarten 
en Chassé Cheques kunnen als betaalmiddel 
worden gebruikt. Deze kunt u aan uw 
bestelformulier hechten.

B	Bij	bestelling	via	internet
Door middel van iDeal, PODIUM cadeau-
kaart of met creditcard.

Openingstijden	bespreekbureau
ma t/m za 11.00 – 18.00 uur en een uur voor 
aanvang theatervoorstellingen.

Afwijkende	openingstijden  
Houd de website in de gaten voor afwij-
kende openingstijden in de zomerperiode. 
Kaarten reserveren kan 24 uur per dag op 
www.chasse.nl

Adresgegevens
Chassé Theater, Postbus 1135 4801 BC  Breda

Bezoekadres
Claudius Prinsenlaan 8, 076 530 31 32
bespreekbureau@chasse.nl   www.chasse.nl

1	 Serieabonnementen 
1a	 Standaard	serieabonnementen,	20%	korting	op	de	losse	kaartprijs

serie pag aantal  aantal  aantal  aantal  totaal

favoriet klassiek 40 x € 152,00 x € 132,00 x € 120,00 x € 104,00 €

rondom de klassieken 41 x € 160,00 x € 140,00 x € 128,00 x € 112,00 €

Als de rang van mijn keuze uitverkocht is, wil ik 
 wel /  niet naar een  lagere /  hogere rang totaal 1a €

1b	 Passe-partout,	30%	korting	over	alle	concerten

serie pag aantal  aantal  aantal  aantal  totaal

passe-partout 42 x € 245,00 x € 231,50 x € 194,60 x € 169,40 €

Als de rang van mijn keuze uitverkocht is, wil ik 
 wel /  niet naar een  lagere /  hogere rang totaal 1b €

2	 	 Extra	keuzemogelijkheden
2a		 		Uitbreiding	standaard	serieabonnement,	20%	korting	op	de	losse	kaartprijs  

Bovenstaande series wil ik graag uitbreiden met de volgende concerten

 

concertdatum aantal kaarten gewenste rang omcirkelen losse kaartprijs totaal

1 ex.       € €

2 ex.       € €

3 ex.       € €

4 ex.       € €

subtotaal €

minus 20% korting € -/-

Als de rang van mijn keuze uitverkocht is, wil ik  
 wel /  niet naar een  lagere /  hogere rang totaal 2a €

2b	 	Keuzeabonnement	vanaf	5	concerten,	20%	korting	over	elk	van	de	concerten

concertdatum aantal kaarten gewenste rang omcirkelen losse kaartprijs totaal

1 ex.       € €

2 ex.       € €

3 ex.       € €

4 ex.       € €

5 ex.       € €

6 ex.       € €

7 ex.       € €

subtotaal €

minus 20% korting € -/-

Als de rang van mijn keuze uitverkocht is, wil ik  
 wel /  niet naar een  lagere /  hogere rang totaal 2b €
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  Gouden rang / rang 1

  Rang 1

  Rang 2

  Rang 3

  minder zicht

vervolg bestelformulier zie ommezijde

20%
korting

20%
korting

20%
korting

30%
korting

Chassé Theater Breda Vragen? Bel 076 530 31 32

Bestelformulier
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