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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
Concertzaal Tilburg

Verzending

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 €

Verzending tickets per post à € 3,50 per bestelling (indien van toepassing) €

EINDTOTAAL  €

Het ingevulde formulier kunt u in een gesloten envelop opsturen naar:
Theaters Tilburg, t.a.v. Ticketservice, Louis Bouwmeesterplein 1, 5038 TN Tilburg
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Telefoon

Mobiel

E-mail

Geb. datum

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.

O Ik ontvang e-tickets (geen extra meerkosten)
O Ik ontvang mijn tickets per post à € 3,50 meerkosten per bestelling

Bestelformulier Vragen? Bel 013 543 22 20  Concertzaal TIlburg

SERIE AANTAL  AANTAL  AANTAL  TOTAAL

favoriet klassiek p.76 × € 76,80 × € 103,20 × € 126,40 € 

STANDAARD SERIE-ABONNEMENT TOTAAL A €

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

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.

Bestellen via website of bestelformulier

Bestellen van abonnementen
U kunt met het bestelformulier van philharmonie 
zuidnederland direct uw serie-abonnement 
bestellen. Bestellingen worden door Theaters 
Tilburg in volgorde van binnenkomst verwerkt. 
Vanaf 18 mei 2019, 12.00 uur kunt u ook via 
website van Theaters Tilburg een serie- 
abonnement bestellen.

Voorrangsbehandeling
Abonnementhouders van het seizoen 2018-2019 
en Vrienden van philharmonie zuidnederland 
krijgen voorrang bij de verwerking van bestel-
formulieren (voorinschrijving). Voorrang kan alleen 
gegarandeerd worden als u uw bestelformulier 
voor maandag 13 mei 2019, 12.00 uur instuurt 
naar Ticketservice van Theaters Tilburg. Bestelt  
u na 13 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 voorstelling € 3,50 
administratiekosten in rekening gebracht.

Servicetoeslag Concertzaal Tilburg
Per ticket betaalt u € 3,00 servicetoeslag voor 
koffie/thee/bronwater, bewaakte garderobe en 
administratiekosten. Alle prijzen in deze seizoens-
brochure zijn al inclusief € 3,00 servicetoeslag. 
Voor het toesturen van papieren tickets betaalt  
u een bijdrage van € 3,50 verzendkosten 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 18 mei, 12.00 uur kunt u ook losse kaarten 
bestellen tegen de normale prijs. Dit kan het 
beste via de website van Theaters Tilburg of 
philharmonie zuidnederland. Bestellingen 
worden na die van de abonnementhouders 
verwerkt.

Theaters Tilburg

Ticketservice
Openingstijden Ticketservice 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 creativiteit 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. Ticketservice
Louis Bouwmeesterplein 1
5038 TN  Tilburg

Balie: entree Hoofdhal Schouwburgring
013 543 22 20

ticketservice@theaterstilburg.nl 
www.theaterstilburg.nl 
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 zie ommezijde voor het bestelformulier


