2018-2019
> te gebruiken tot 25 mei 2018
> Theaterbonnen / Podium Cadeaukaart
toevoegen aan dit bestelformulier
> invullen in blokletters
> aankruisen wat van toepassing is
> u kunt ook reserveren via onze website
www.isalatheater.nl

Stadsplein 5 :: Postbus 222 :: 2900 AE Capelle aan den IJssel
kassa 010-458 6400 :: info@isalatheater.nl :: www.isalatheater.nl

bestelformulier

datum

NAAM / VOORLETTERS

M/V

ADRES
POSTCODE EN PLAATS
E-MAIL
GEBOORTEDATUM
TELEFOON

MOBIEL

IBANNUMMER

O CJP korting (nummer)
O Seniorenkorting
O kruis dit vakje aan indien u NIET in aanmerking wilt komen voor plaatsen op het zijbalkon
O ik maak gebruik van een rolstoelplaats en ik neem wel / geen begeleider mee
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIES HIERONDER UW BETAALWIJZE:

O

Ik kies voor betaling via iDeal
U krijgt van ons een betaallink naar uw e-mailadres gestuurd en dient binnen een week de betaling te voldoen,
anders vervalt de bestelling. Na ontvangst van betaling krijgt u van ons e-tickets toegestuurd. (Heeft u een week na
bestelling nog geen e-mail met link van ons ontvangen, neem dan contact op met ons bespreekbureau 010 458 6400)

O

Ik kies voor automatische incasso
Ik machtig het Isala Theater, Stadsplein 5, 2903 HH Capelle aan den IJssel om het verschuldigde
bedrag af te schrijven van bovengenoemd rekeningnummer.
Het bedrag inclusief € 8,50 administratiekosten wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U kunt op de achterzijde de door u gewenste voorstellingen aangeven.
Als u een Isala Serie, inleiding, Isala Read & Meet of kinderarrangement wilt reserveren,
dient u deze apart te vermelden!
Het volledig ingevulde bestelformulier s.v.p. in een
voldoende gefankeerde enveloppe sturen naar:

handtekening

ISALA THEATER
POSTBUS 222
2900 AE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Let op! Zonder handtekening kunnen wij uw bestelling niet in behandeling nemen!

Stadsplein 5 :: Postbus 222 :: 2900 AE Capelle aan den IJssel

KAARTEN BESTELLEN
datum

voorstelling

kindervoorstelling

tijdstip

aantal
kaarten

aantal
kaarten

aantal
kaarten

normaal CJP / 65+ < 14 jaar

aantal
kaarten

TOTAAL

