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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 muziek  -
lief hebber in uw omgeving. Hiervoor onze hartelijke dank. 
philharmonie zuidnederland Postbus 230, 5600 AE Eindhoven

bestelformulier
De Maaspoort 
Theater & Events Venlo

Verzending

Ik verleen De Maaspoort Theater & Events een machtiging voor een eenmalige automatische incasso

Als de rang van mijn keuze uitverkocht is, wil ik:     O wel / O niet     naar een     O hogere / O lagere rang.

O Ja, ik ben Vriend van het orkest en maak gebruik van de voorrangsbehandeling. Mijn relatienummer is:
O  Ja, ik wil graag per e-mail op de hoogte gehouden worden van activiteiten en concerten.

Totaalberekening

TOTAAL A   STANDAARD SERIE-ABONNEMENT + UITBREIDING €

TOTAAL B   KEUZE-ABONNEMENT € 

EINDTOTAAL  €

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

perforatie
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Telefoon

Mobiel

E-mail

Geb. datum

IBAN rekeningnummer

Datum

Ten name van Handtekening



Bestelformulier Vragen? Bel 077 320 72 22  De Maaspoort Theater en Events Venlo

SERIE AANTAL  AANTAL  AANTAL  TOTAAL

favoriet klassiek p.77 × € 89,60 × € 105,60 × € 112,60 € 

 TOTAAL €

CONCERTDATUM AANTAL KAARTEN LOSSE KAARTPRIJS RANG  INCL. 20% KORTING TOTAAL

1  10 november 2019 € 30,80 €

2  15 maart 2020 € 30,80 € 

TOTAAL €

-20%

-20%

Standaard serie-abonnement 20% korting op de losse kaartprijs

Uitbreiding standaard serie-abonnement
Bovenstaande serie wil ik graag uitbreiden met de volgende busvervoerconcerten naar Muziekgebouw Eindhoven

A

B

1  Serie-abonnement (zie pag 77-78)
  We hebben weer een prachtige serie Favoriet 

Klassiek voor u samengesteld.  
U kunt in seizoen 2019–2020 deze serie  
bestellen met 20% korting.

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

met (een van) de busvervoerconcerten naar 
Muziekgebouw Eindhoven. U boekt deze 
concerten eveneens met 20% korting.

• Keuze-abonnement
  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’. U kunt 
in uw keuze -abonnement natuurlijk ook een 
van de busvervoerconcerten naar Muziek gebouw 
Eindhoven opnemen.

Theatertoeslag
De zalen waar het orkest speelt hanteren toeslagen. 
Voor Theater de Maaspoort is dit: € 5,50 per 
plaatskaart voor pauzedrankje en bewaakte  
garderobe. Voor de bus vervoer concerten in 
Muziekgebouw Eindhoven geldt een theatertoeslag 
van € 2,75 per plaatskaart. In alle vermelde prijzen 
zijn deze toeslagen reeds verwerkt.

Plaats voorkeur
U kunt op het formulier uw plaats voorkeur 
aangeven. Wij proberen uw wens te vervullen.  
U kunt geen rechten ontlenen aan eerder 
verkregen plaatsen.

Betaling

Wanneer u kaarten bestelt voor concerten in Venlo 
of de concerten met busvervoer naar Muziek-
gebouw Eindhoven, machtigt u De Maaspoort 
Theater & Events tot een eenmalige automatische 
incasso voor het verschuldigde bedrag. De incasso 
wordt verwerkt direct bij verwerking van het  
bestelformulier. Vergeet niet uw IBAN te vermelden 
en een handtekening te plaatsen.

Busservice naar Muziekgebouw Eindhoven
De bus vertrekt anderhalf uur voor aanvang van 
het concert vanaf de Industriestraat in Venlo 
(tegenover Océ). Zie voor meer informatie over 
het busvervoer pagina 78 van de brochure. 

Openingstijden info & tickets
ma t/m zo 9.00 - 22.00 uur

Adresgegevens
De Maaspoort Theater & Events
Oude Markt 30
5911 HH  Venlo
077 320 72 22

info@maaspoort.nl
www.maaspoort.nl

Abonnementen
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Gouden rang
zaalplaatsen van  
rij 7 t/m 12

Rang 1
zaalplaatsen van  
rij 1 t/m 6 en van  
rij 13 t/m 24 (met uit-
zondering van rij 20 
en 21 stoel 11 t/m 18)

Rang 2
balkon, zijbalkon 
rechts en zijbalkon 
links. Rij 20 en 21  
stoel 11 t/m 18 indien 
geluidsplaatsen van 
toepassing zijn

Rolstoelplaats
de stoel van de  
begeleider is naast  
de rolstoelplaats

Geen zitplaats

Gouden rang: zaalplaatsen van rij 7 t/m 12

Rang 1: zaalplaatsen van rij 1 t/m 6 en van 

rij 13 t/m 24 (met uitzondering vanrij 20 en 

21 stoel 11 t/m 18)

Rang 2: balkon, zijbalkon rechts en zijbal-

kon links. Rij 20 en 21 stoel 11 t/m 18 indien 

geluidsplaatsen van toepassing zijn

Rolstoelplaats: de stoel van de begeleider 

is naast de rolstoelplaats

Rangen

Toneel

1e etage 1e etage

Zaal rechts

Grote zaal

Zaal links
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ts

 

Zi
jb

al
ko

n 
lin

ks

Entree
begane 
grond

Entree eerste
verdieping

Entree 
tweede
verdieping

Entree 
tweede

verdieping

2e etage 2e etage

Entree eerste
verdieping

Geen zitplaats

Keuze-abonnement vanaf 5 concerten, 20% korting over elk concert

CONCERTDATUM AANTAL KAARTEN RANG (omcirkelen) LOSSE PRIJS TOTAAL

1 O  O O € €

2 O O O € € 

3 O O O € €

4 O O O € €

5 O O O € € 

6 O O O € €

subtotaal €

-20% korting €

TOTAAL €

KEUZE-ABONNEMENT  TOTAAL B €

 

Mijn keuze is (concertprogramma zie pagina 10 t/m 32):

Busvervoer

 Indien u van de busvervoerservice gebruik maakt, geeft u dan s.v.p. als extra controle  
aan wanneer u van deze service gebruik maakt
 

Ja, ik maak gebruik van de busvervoerservice naar Muziekgebouw Eindhoven op de volgende data:

O zondag 10 november 2019    

O zondag 15 maart 2020

 zie ommezijde voor vervolg van het bestelformulier

 STANDAARD SERIE-ABONNEMENT + UITBREIDING  TOTAAL A €


