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

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 € -/-

 totaal 2b €

Totaalberekening

totaal 1a  standaard serieabonnement €

totaal 1b passe-partout €

totaal 2a uitbreiding serieabonnement €

totaal 2b keuzeabonnement €

totaal 3 verzending  €  

eindtotaal €

Betaling

Ik verleen Parkstad Limburg Theaters 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

Parkstad Limburg Theaters
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Ik heb een voorkeur voor plaatsen:  in de zaal    op het balkon
Als de rang van mijn keuze uitverkocht is, wil ik:   wel /  niet naar  een  lagere /  hogere rang

3	 Verzending
 stuur mij de plaatskaarten als e-tickets GRATIS naar mijn mailadres      stuur mij de plaatskaarten naar mijn postadres à € 3,00 per bestelling

Het ingevulde formulier kunt u in een gesloten envelop zonder postzegel opsturen naar
philharmonie zuidnederland, Antwoordnummer 1114, 6200 VB  Maastricht

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.

20%
korting

perforatie



1	 	Serieabonnementen	(zie	pag	37	–	39)
-	 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	39)
  Kunt u moeilijk een keuze maken, neem 

dan een passe-partout. U bezoekt dan 
alle 9 serieconcerten van philharmonie 
zuidnederland in Parkstad Limburg 
Theaters 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’.

Abonnementen	bestellen
Uw bestelling kunt u kenbaar maken via het 
bijgevoegde bestelformulier. Let op! 
Gebruikt u s.v.p. het losse bestelformulier 
met uw voorgeprinte adres op de voorzijde. 
Dit ontvangt u als bezoeker tegelijk met uw 
seizoensbrochure. Heeft u echter de brochure 
op een andere manier ontvangen, dan ver-
zoeken wij u het bestelformulier achterin 
deze brochure te gebruiken. Uw bestel-
formulier wordt op volgorde van binnen-
komst zo spoedig mogelijk verwerkt, en er 
wordt rekening gehouden met uw voorrangs-
recht (zie onder voorrangsbehandeling).

Voorrangsbehandeling
Abonnementhouders van het seizoen  
2017 – 2018 en Vrienden van het orkest krijgen 
voorrang bij het bestellen (voorinschrijving).

Toeslag	servicekosten
Alle in deze brochure opgenomen prijzen 
zijn inclusief € 1,25 servicekosten per kaart.

Plaatsvoorkeur
Heeft u een plaatsvoorkeur? Geef deze op het 
bestelformulier aan. Wij doen onze uiterste 
best om uw wensen daarin te vervullen. U 
kunt geen rechten ontlenen aan eerder  
verkregen plaatsen.

Openingstijden	kassa	Theater	Heerlen
ma t/m vr 11.00 – 17.00 uur
do 18.00 – 21.00 uur
za 11.00 – 14.00 uur

Adresgegevens
Theater Heerlen
Burgemeester van Grunsvenplein 145
6411 AS Heerlen | 045 571 66 07

www.parkstadlimburgtheaters.nl
kassa@parkstadlimburgtheaters.nl

Theater Heerlen / zaal
● eerste rang  ● tweede rang  ● derde rang  ● sterrang 

● ingang  

Theater Heerlen / zaal

PODIUMPARTERRE

STIENSTRA
BALKON

TWEEDE BALKON

BANK

● eerste rang  ● tweede rang  ● derde rang  ● vierde rang  ● sterrang 

● ingang  

BALKON

BORDES

PODIUMPARTERRE

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

serie pag aantal  aantal  aantal  aantal  aantal  totaal

favoriet klassiek 37 x € 131,20 x € 112,00 x € 99,20 x € 86,40 x € 57,60 €

meesterwerken 38 x € 164,00 x € 140,00 x € 124,00 x € 108,00 x € 72,00 €

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

1b Passe-partout, 30% korting op de losse kaartprijs

serie pag aantal  aantal  aantal  aantal  aantal  totaal

passe-partout 39 x € 254,80 x € 219,10 x € 193,90 x € 168,70 x € 112,70 €

totaal 1b €

2  Extra keuzemogelijkheden
2a    Uitbreiden 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 € -/-

totaal 2a €

vervolg bestelformulier zie ommezijde

Ik heb een voorkeur voor plaatsen:  in de zaal    op het balkon
Als de rang van mijn keuze uitverkocht is, wil ik:   wel /  niet naar  een  lagere /  hogere rang

Ik heb een voorkeur voor plaatsen:  in de zaal    op het balkon
Als de rang van mijn keuze uitverkocht is, wil ik:   wel /  niet naar  een  lagere /  hogere rang
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Abonnementen
Parkstad Limburg Theaters Heerlen Vragen? Bel 045 571 66 07

Bestelformulier

20%
korting

20%
korting

30%
korting

perforatie

Theater Heerlen / zaal
● eerste rang  ● tweede rang  ● derde rang  ● sterrang 

● ingang  

Theater Heerlen / zaal

PODIUMPARTERRE

STIENSTRA
BALKON

TWEEDE BALKON

BANK

● eerste rang  ● tweede rang  ● derde rang  ● vierde rang  ● sterrang 

● ingang  

BALKON

BORDES

PODIUMPARTERRE


