Stapsgewijs

Toelichting
Bestelformulier
U kunt met het bestelformulier kaarten
voor seizoen 2018 - 2019 bestellen.
Wanneer u nu uw kaarten koopt krijgt
u de mooiste plaatsen!
Nieuw: online betalen, makkelijk en snel
Het bestelproces van Stadsschouwburg & Philharmonie
Haarlem is sinds kort gewijzigd. In plaats van het machtigen
voor een incasso-opdracht, kunt u vanaf nu rechtstreeks via
het online betaalplatform betalen.

Bestelformulier
2018-2019

Heeft u geen e-mailadres of mogelijkheid tot online
bankieren? Neem dan contact op met de kassa via
023 - 512 12 12 (ma t/m vr 10-16u)

1.

Vul uw persoonlijke gegevens,
uw handtekening en datum in.

2.

Geef uw voorkeuren aan bij speciale wensen.
Wij proberen zo veel mogelijk speciale wensen
te vervullen. Als uw rang is uitverkocht bieden
wij u, indien mogelijk, een lagere rang aan.

3.

Vul in: datum, aanvang, titel
en, indien van toepassing, rang.

4.

Geef aan hoeveel kaarten u wilt.

5.

Vul in: achteraan het totaalbedrag
en onderaan subtotaal.

6.

LET OP Vergeet niet op het bestelformulier
aan te geven hoe u de toegangskaarten
wilt ontvangen: als e-ticket (€ 4 servicekosten
per bestelling ) of per post (€ 6 servicekosten
per bestelling).

7.

Vul in: het totaalbedrag onderaan het formulier.

8.

Formulieren worden ingevoerd op volgorde van
binnenkomst. Zodra de bestelling is verwerkt,
ontvangt u van ons een e-mail met een
reserveringsbevestiging. Hierin staat ook een
betaallink voor de online betaling.

9.

U klikt op de betaallink en komt vervolgens
op het online betaalplatform waar u het
totaalbedrag kunt betalen met met iDeal,
creditcard of de Podium Cadeaukaart.
Vergeet de betaling niet af te ronden.

10.

Heeft u gekozen voor e-tickets, dan ontvangt
u, zodra uw betaling succesvol is afgerond,
een bevestiging per e-mail waarmee u uw
toegangskaarten kunt downloaden. Heeft u
gekozen voor kaarten toesturen, dan ontvangt u
uw kaarten binnen twee weken nadat uw betaling
is afgerond op het opgegeven adres.

11.

Stuur uw volledig ingevulde bestelformulier
in een gefrankeerde envelop naar:
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem t.a.v.
Kassa, Postbus 491, 2000 AL Haarlem

Gespreid betalen?
Met de komst van het betalen via het online platform
komt gespreid betalen te vervallen. Mocht u toch graag
gespreid willen betalen, dan kunt u dit aangeven op het
bestelformulier, zodat wij een betalingsregeling op
maat voor u kunnen opzetten.
Hulp nodig of advies?
Wij helpen u graag met het invullen
van het bestelformulier.
Bel 023 - 512 12 12 (ma-vr 10-16u).

Bestellen van kaarten voor voorstellingen,
series (P.15) en inleidingen*

Bestelformulier Stadsschouwburg
& Philharmonie Haarlem
seizoen 2018-2019

Ook voor het bestellen van een menu, High Tea of Nageniet Arrangement (zie p.6)
NB: Voor de show van Youp van ‘t Hek geldt max. 6 kaarten per bestelling.

Stuur uw volledig ingevulde bestelformulier
in een gefrankeerde envelop naar:

Totaal
Bedrag

Aantal
inleiding

Aantal
Rolstoel

Aantal
Kind

Aantal
HPas

Aantal
CJP

Aantal
Normaal

Heeft u geen e-mailadres of
kunt u niet online bankieren?
Neem dan contact op met de
kassa via 023 - 512 12 12
(ma t/m vr 10-16u).

Rang

Zodra de bestelling is verwerkt, ontvangt u van ons een e-mail met een
reserveringsbevestiging. Hierin staat ook een betaallink voor de online
betaling. Vergeet niet op het bestelformulier aan te geven hoe u de
toegangskaarten wilt ontvangen: als e-ticket of per post

Titel

N.B.

Aanvang

Postbus 491, 2000 AL Haarlem

Datum

Kassa Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem,

€
€
€
€

Naam + voorletters

€

M/V

€

Straat + huisnummer

€

Postcode + woonplaats

€

E-mailadres

€

Telefoon

€
€
€

Indien gewenste rang is uitverkocht graag lagere rang toekennen?

Ja

€

Nee

€

Graag rekening houden met mindervaliden (s.v.p. achter het hokje het aantal personen invullen)
Rolstoel

Elektrische rolstoel

€
€

Slecht ter been

€

Datum

€

Eventuele speciale wensen

€

Handtekening

Subtotaal losse kaarten
Servicekosten

€
kaarten toesturen (€ 6)

E-tickets (€ 4)

Totaal bedrag

* Alle inleidingen zijn gratis. Voor de inleidingen bij de concerten in de series Meesters aan het Klavier,
Strijkers Plus en Uur van het Orgel hoeft niet te worden gereserveerd. Voor alle overige inleidingen,
inclusief Boudewijn ontmoet, dient u wel te reserveren.

€
€

