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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
Schouwburg De Domijnen 
Sittard-Geleen

Verzending

Ik verleen Schouwburg De Domijnen een machtiging voor een eenmalige automatische incasso.

O Ik bestel en betaal online en ontvang e-tickets (geen extra meerkosten)     
O Ik ontvang mijn tickets per post à € 3,00 meerkosten per bestelling

Totaalberekening

TOTAAL A   STANDAARD SERIE-ABONNEMENT €

Verzending tickets per post à € 3,00 per bestelling indien van toepassing 
(wanneer u kiest voor e-tickets hoeft u deze meerkosten niet te betalen) €

EINDTOTAAL  €

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

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.
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SERIE AANTAL  TOTAAL

favoriet klassiek p.79 × € 143,20 € 

STANDAARD SERIE-ABONNEMENT  TOTAAL A €

-20%Standaard serie-abonnement 20% korting op de losse kaartprijsA

Telefoon

Mobiel

E-mail

Geb. datum

Abonnementen alleen te bestellen via philharmonie zuidnederland

IBAN rekeningnummer

Datum

Ten name van Handtekening



Abonnementen

1 Serie-abonnement (zie pag 79) 
  We hebben weer een prachtige serie Favoriet 

Klassiek voor u samengesteld met in totaal vijf 
concerten. U kunt in seizoen 2019–2020 deze 
serie bestellen met 20% korting. Dit abonne-
ment bestaat uit vier concerten in Theater aan 
het Vrijthof Maastricht met gratis busvervoer 
en het Vastelaovendconcert in Schouwburg  
De Domijnen te Sittard.

Uw abonnement kunt u bestellen met het 
bestel formulier. De betaling hiervan verloopt 
zoals gebruikelijk via Schouwburg De Domijnen. 
Dit geldt ook voor de concerten die u in Maastricht 
bezoekt.

Busservice naar Theater aan het Vrijthof 
Maastricht
De bus vertrekt om 19.05 uur op de parkeerplaats 
naast Schouwburg De Domijnen naar Theater aan 
het Vrijthof. Zie voor meer informatie pagina 79 
van de seizoensbrochure.

Schouwburg De Domijnen

Openingstijden kassa
di t/m vr 12.00–17.00 uur en een uur
voorafgaand aan de voorstelling.

Telefonische bereikbaarheid
di t/m vr 12.00–17.00 uur en een uur
voorafgaand aan de voorstelling.

Adresgegevens
Schouwburg De Domijnen
Mgr. Claessensstraat 2
6131 AJ  Sittard

Uitbalie Telefoon
046 452 44 00

uitbalie@dedomijnen.nl
www.dedomijnen.nl/podium/

Bestelinformatie
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 zie ommezijde voor het bestelformulier


