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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
Theater aan de Parade 
Den Bosch

Ik verleen Theater aan de Parade een machtiging voor een eenmalige automatische incasso.

IBAN rekeningnummer

Datum

Ten name van Handtekening

Totaalberekening

TOTAAL A   STANDAARD SERIE-ABONNEMENT + UITBREIDING €

TOTAAL B   PASSE-PARTOUT €

TOTAAL C   KEUZE-ABONNEMENT €

Administratie- en verzendkosten à € 2,50 per bestelling (alleen bij postverzending) €          

EINDTOTAAL  €

Het ingevulde formulier kunt u in een gesloten envelop zonder postzegel opsturen naar:
Theater aan de Parade, Antwoordnummer 10041, 5200 VB  ’s-Hertogenbosch

perforatie

hi
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ng
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af

sc
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enVerzending

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.

O Stuur de kaarten als e-ticket gratis naar mijn e-mailadres.     
O Stuur de kaarten naar mijn postadres (€ 2,50 per bestelling).

Telefoon

Mobiel

E-mail

Geb. datum



Bestelformulier Vragen? Bel 073 680 98 44  Theater aan de Parade

SERIE AANTAL RANG  AANTAL RANG   TOTAAL

matinee p.67 × € 89,60 × € 108,80 €

meesterwerken p.68 × € 89,60 × € 108,80 €

 TOTAAL €

CONCERTDATUM AANTAL KAARTEN RANG (aankruisen) LOSSE PRIJS TOTAAL

1 O O € €

2 O O € € 

3 O O € €

4 O O € €

subtotaal €

-20% korting €

TOTAAL €

 STANDAARD SERIE-ABONNEMENT + UITBREIDING  TOTAAL A €

-20%

-20%

Standaard serie-abonnement 20% korting op de losse kaartprijs

Uitbreiding standaard serie-abonnement 20% korting op de losse kaartprijs

A

SERIE AANTAL RANG  AANTAL RANG  TOTAAL

passe-partout p.69 × € 156,80 × € 190,40 €

 PASSE-PARTOUT  TOTAAL B €

-30%Passe-partout 30% korting op de losse kaartprijsB

Abonnementen

1  Serie-abonnementen (zie pag 67 – 68)
•	 	Standaard	serie-abonnement 

We hebben weer prachtige series voor u samen-
gesteld. U kunt in seizoen 2019 – 2020 kiezen 
uit 2 verschillende series met 20% korting. 

•	 	Passe-partout	(zie pag 69) 
  Kunt u moeilijk een keuze maken, neem dan een 

passe-partout. U bezoekt dan alle 8 serieconcerten 
van philharmonie zuidnederland in Theater aan 
de Parade met 30% korting over alle concerten.

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

gevonden, dan kunt u deze met losse concerten 
uitbreiden. 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’. 

Bestellen van abonnementen
Het bestellen van abonnementen kan  
uitsluitend met het bestelformulier.

Voorrangsbehandeling
Abonnementhouders van het seizoen 2018 – 2019 
en Vrienden van philharmonie zuid nederland 
krijgen voorrang bij verwerken van bestelformu-
lieren (voorinschrijving). Dit geldt alleen als u uw 
bestelformulier voor 1 mei 2019 instuurt naar het 
bespreek bureau van Theater aan de Parade.

Verwerking bestelformulieren
Eerst worden de ontvangen bestellingen van de 
Vrienden van het orkest en huidige abonnement-
houders verwerkt op volgorde van binnenkomst. 
Daarna worden de overige bestellingen verwerkt. 

Ruilen of retourneren
Tot drie dagen voorafgaand aan het concert kunt 
u uw bestelde kaarten omruilen of retourneren à 
€ 2,50 per kaart. U ontvangt een tegoedbon die 
een jaar geldig is. Er is geen geld restitutie.

Rolstoelplaatsen
Dankzij speciale voorzieningen kan een beperkt 
aantal rolstoelgebruikers voorstellingen bijwonen. 
Het is belangrijk dat u bij uw bestelling aangeeft 
of u hiervan gebruik wilt maken. Op last van de 
brandweer dienen rolstoelgebruikers gedurende 
de voorstelling in hun rolstoel te blijven zitten. 

Theatertoeslag
De zaal waar het orkest optreedt hanteert toeslagen. 
In Theater aan de Parade:
•   € 2,75 per kaart voor pauzeconsumptie en  

bewaakte garderobe. De kaartprijzen die in  
de brochure staan vermeld, zijn inclusief 
deze toeslag.

•  € 2,50 per bestelformulier voor administratie-  
en verzendkosten.

Betaling

U kunt op de volgende manieren betalen:
•  Wanneer u kaarten bestelt voor concerten in 

’s-Hertogenbosch machtigt u Theater aan de 
Parade tot een eenmalige automatische incasso 
voor het verschuldigde bedrag. De incasso wordt 
verwerkt direct bij verwerking van het bestel-
formulier. Vergeet niet uw IBAN te vermelden 
en een handtekening te plaatsen.

•  Ook uw kortingsbonnen van de Vrienden (geldt 
alleen voor Stichters en beschermers), geldige 
Theater & Concertbonnen, tegoed bonnen van 
Theater aan de Parade en VVV-bonnen kunnen 
als betaalmiddel worden gebruikt. Deze kunt u 
aan uw bestelformulier hechten. De Podium 
Cadeaukaart kan niet ingeleverd worden bij het 
bestelformulier. U kunt de Podium Cadeau-
kaart wel verzilveren bij online bestellingen en 
bestellingen aan de balie.

Losse kaarten
Vanaf dinsdag 28 mei kunnen Vrienden van 
Theater aan de Parade hun kaarten bestellen. 
Vanaf dinsdag 4 juni kunt u ook losse kaarten  
bestellen tegen de normale prijs. U kunt dit het 
beste doen via de website van Theater aan de 
Parade of van het orkest. Maar u kunt eventueel 
ook gebruik maken van het bestelformulier.  
Uw bestelling wordt na die van de abonnement-
houders van philharmonie zuidnederland en 
Vrienden van Theater aan de Parade verwerkt.

Theater aan de Parade

Parkeren
Indien u met de auto naar Theater aan de Parade 
komt, adviseren wij u te parkeren in parkeergarage 
Sint Jan aan de Hekellaan. 

Adresgegevens
Theater aan de Parade
Postbus 1160
5200 BE  ’s-Hertogenbosch

Bezoekadres
Parade 23
5211 KL  ’s-Hertogenbosch
0900 337 27 23

info@theateraandeparade.nl
www.theateraandeparade.nl

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

CONCERTDATUM AANTAL KAARTEN RANG (aankruisen) LOSSE PRIJS TOTAAL

1 O  O € €

2 O O € € 

3 O O € €

4 O O € €

5 O O € € 

6 O O € €

7 O O € €

subtotaal €

-20% korting €

 KEUZE-ABONNEMENT  TOTAAL C €

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

 zie ommezijde voor vervolg van het bestelformulier


