
totaal 1a  standaard serieabonnement €

totaal 1b serieabonnement XL €

totaal 2a uitbreiding standaard serieabonnement of serieabonnement XL €

totaal 2b keuzeabonnement €

eindtotaal €

Betaling

U ontvangt een factuur van Theaters Tilburg. Na betaling worden uw tickets verstrekt. Ook kortingsbonnen van de Vrienden (alleen Stichters en 
Beschermers), geldige Theater & Concertbonnen en waardepapieren van Theaters Tilburg kunnen als betaalmiddel worden gebruikt. U kunt deze 
aan het bestelformulier hechten.

3	 Verzending

Het ingevulde formulier kunt u in een gesloten envelop met postzegel opsturen naar
Theaters Tilburg, t.a.v. Info Service & Tickets, Louis Bouwmeesterplein 1, 5038 TN Tilburg

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.

Totaalberekening

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
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1	 	Serieabonnementen	(zie	pag	43	–	44) 
  We hebben weer prachtige series voor u 

samengesteld. U kunt in seizoen 2018 – 
2019 kiezen uit de serie Favoriet Klassiek 
met 20% korting en Favoriet Klassiek XL 
met 30% korting (inclusief servicekosten).

2	Extra	keuzemogelijkheden
-		 Serie	uitbreiden
  U kunt de serie Favoriet Klassiek uitbreiden 

met losse concerten. U boekt deze concerten 
eveneens met 20% korting (inclusief service-
kosten).

-		 Keuzeabonnement
  U kunt ook zelf een serie samenstellen. 

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

Bestellen	van	abonnementen
U kunt met het bestelformulier van  
philharmonie zuidnederland direct uw 
serie-, uitgebreide serie- of keuzeabonnement 
bestellen. Bestellingen worden door Theaters 
Tilburg in volgorde van binnenkomst verwerkt. 
Vanaf 22 mei 2018, 12.00 uur kunt u ook via 
website van Theaters Tilburg een serie- of 
keuzeabonnement bestellen.

Voorrangsbehandeling
Abonnementhouders van het seizoen 2017 – 
2018 en Vrienden van philharmonie zuid-
nederland krijgen voorrang bij de verwerking 
van bestelformulieren (voorinschrijving). 
Voorrang kan alleen gegarandeerd worden 
als u uw bestelformulier voor vrijdag 18 mei 
2018 instuurt naar InfoService & Tickets van 
Theaters Tilburg. Bestelt u na 22 mei via de 
website, telefonisch of aan de balie van 
Theaters Tilburg een serie, dan krijgt u  
eveneens korting.

Ruilservice
Reeds gekochte tickets kunnen tot zeven 
dagen voor de eerste voorstellingsdatum 
worden omgeruild tegen een tegoedbon.  
Op het aankoopbedrag wordt per voorstel-
ling € 2,75 administratiekosten in rekening 
gebracht.

Servicetoeslag	Concertzaal	Tilburg
Per ticket betaalt u € 3 servicetoeslag voor 
koffie/thee/bronwater, bewaakte garderobe 
en administratiekosten. Voor het toesturen 
van papieren tickets betaalt u een bijdrage 
van € 2,75 per bestelling. E-tickets worden 
kosteloos beschikbaar gesteld.

Betaling
U ontvangt een factuur van Theaters Tilburg. 
Na betaling worden uw tickets verstrekt. 
Ook kortingsbonnen van de Vrienden (alleen 
Stichters en Beschermers), geldige Theater 
& Concertbonnen en waardepapieren van 

Theaters Tilburg kunnen als betaalmiddel 
worden gebruikt. U kunt deze aan het 
bestelformulier hechten.

Losse	kaarten
Vanaf 22 mei, 12.00 uur kunt u ook losse 
kaarten bestellen tegen normale prijs. Dit 
kan het beste via de website van Theaters 
Tilburg of philharmonie zuidnederland. 
Bestellingen worden na die van de abonne-
menthouders verwerkt.

InfoService	&	Tickets
Openingstijden InfoService & Tickets vindt 
u op www.theaterstilburg.nl.

Heerlijk	dineren	in	Lucebert
Om uw concertavond helemaal compleet te 
maken bent u van harte welkom in restaurant 
Lucebert van Theaters Tilburg. Met veel creati

viteit tovert chef-kok Tom Biessen de beste 
menu’s op tafel met eerlijke producten. 
Gastheer Sietse Wiersma zorg ervoor dat het 
u aan niets ontbreekt en dat u op tijd in de 
zaal zit. Ontvangst vanaf 17.30 uur. Reserveren 
kan via 013 543 22 20 of noteert u dit op uw 
bestelformulier. Heeft u allergieën? Neemt 
u dan contact op met Theaters Tilburg.

Adresgegevens
Theaters Tilburg
t.a.v. InfoService & Tickets
Louis Bouwmeesterplein 1
5038 TN  Tilburg

Balie: entree Hoofdhal Schouwburgring
013 543 22 20

ticketservice@theaterstilburg.nl 
www.theaterstilburg.nl
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1	 Serieabonnementen  
1a	 Standaard	serieabonnementen,	20%	korting	op	de	losse	kaartprijs

serie pag korting aantal  aantal  aantal  totaal

favoriet klassiek 43 20% x € 102,40 x € 83,20 x € 60,80 €

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

1b	 Serieabonnement	XL,	30%	korting	op	de	losse	kaartprijs

serie pag korting aantal  aantal  aantal  totaal

favoriet klassiek XL 44 30% x € 129,50 x € 105,00 x € 77,00 €

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

2	 	 Extra	keuzemogelijkheden
2a		 	Serie	uitbreiden,	20%	of	30%	korting	op	de	losse	kaartprijs 

Bovenstaande serie 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% of 30% 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	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 € -/-

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

vervolg bestelformulier zie ommezijde

of

Abonnementen
Concertzaal TIlburg Vragen? Bel 013 543 22 20

Bestelformulier

20%
korting

20%
korting

20%
korting

30%
korting

30%
korting
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