BESTELFORMULIER

UW GEGEVENS
Achternaam

Voorletters

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

E-mail

Telefoon

dhr / mw

MEDEBESTELLER(S)
1.

2.

Voorletters

dhr / mw

Voorletters

Achternaam

Achternaam

Telefoon

Telefoon

E-mail

E-mail

dhr / mw

BETALING
Vanaf dit seizoen werken wij niet meer met automatische incasso. Na ontvangst en verwerking van uw bestelformulier krijgt u van
ons een e-mail met een link om online via iDeal uw betaling te voldoen. Wij ontvangen uw betaling graag binnen drie weken. Daarna
vervalt uw reservering. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, maken wij uw reservering definitief en ontvangt u zo spoedig
mogelijk uw kaarten per post.
Let op: zonder e-mailadres kunnen wij uw bestelformulier niet verwerken!
Heeft u geen e-mailadres of bent u niet in staat via iDeal te betalen? Geef dit dan alstublieft aan op dit formulier onder het kopje
‘opmerkingen’. Ons bespreekbureau zal dan contact met u opnemen.
Gelieve het volledig ingevulde formulier vóór 25 augustus 2017 aan ons te retourneren. U kunt het ingevulde formulier scannen
en mailen naar bespreekbureau@musisenstadstheater.nl, of per post opsturen naar: MUSIS t.a.v. bespreekbureau, Postbus 1103,
6801 BC ARNHEM. Eventuele theater- en/of tegoedbonnen kunt u bijsluiten als u het formulier per post opstuurt.
Wij verwerken de formulieren op volgorde van ontvangst.

Opmerkingen:

RESERVEER ONLINE VIA MUSIS-ARNHEM.NL
U kunt 24 uur per dag uw kaarten kopen. Online betaalt u met iDeal, creditcard of de podiumkaart.

BESTELFORMULIER

SERIES

RANG

AANTAL

Amsterdam Sinfonietta
Artist in Residence
Kamermuziek
Meesters van het Klavier
Nederlands Blazers Ensemble
Oude muziek
Van 1900 tot Nu
Het Gelders Orkest - Klassieke Soirees I
Het Gelders Orkest - Klassieke Soirees II
Het Gelders Orkest - Manacorda’s Favorieten
Het Gelders Orkest - Zondagochtendconcerten

BONUSCONCERT

AANTAL

Bonusconcert
Bij aankoop van een of meerdere series kunt u kosteloos kaarten bestellen voor het bonusconcert op 26 januari 2018. Hierbij geldt:
één kaart per seriehouder en vol = vol.

LOSSE CONCERTEN

DATUM

DONATIE — STEUN MUSIS!
Ja, ik doneer eenmalig een bedrag van

€5

€ 10

€ 20

RANG

AANTAL

