Bestelformulier De Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen
Bestel snel en win!
Als u voor dinsdag 6 juli kaarten bij ons bestelt voor het nieuwe seizoen dan maakt u kans op mooie prijzen.
Kijk op pagina 143 van onze gids voor deze actie.

Toegangskaarten worden thuisgestuurd
Uw kaarten worden in de loop van de zomer thuisgestuurd. Heeft u 1 september nog niets ontvangen, dan is
het verstandig contact met ons op te nemen.

Wilt u onderstaande gegevens controleren, corrigeren en aanvullen s.v.p.
Klantnummer (indien bekend)
Voorletter(s)

Geboortedatum

Achternaam
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoon mobiel
Telefoon vast

❑

Agenda-abonnees genieten vele voordelen (zie blz. 143 van de brochure).
Wilt u ook lid worden? Kruis dit vakje aan en u ontvangt tot wederopzegging 12 nummers per jaar voor € 19,50.

Ik machtig De Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen eenmalig het totaalbedrag van de mij toegewezen kaarten,
vermeerderd met € 2,00 transactiekosten, te incasseren van mijn rekeningnummer:

VERGEET NIET HIER UW BANK- OF GIRONUMMER IN TE VULLEN
Datum:

Handtekening:

Stuur dit formulier in een open envelop naar:

De Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen
T.a.v. de kassa
Postbus 775
9700 AT GRONINGEN
Envelop niet dichtplakken s.v.p.!!

Z.O.Z.
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Bestellen met het bestelformulier
Als u niet online wilt bestellen of als u gebruik wilt maken van rolstoelplaatsen, theaterbonnen, tegoedbonnen
en/of stadjerspascoupons maak dan gebruik van dit bestelformulier. Deze formulieren worden op volgorde van
binnenkomst behandeld.

Indien onbestelbaar, retour naar:
De Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen
Postbus 775, 9700 AT GRONINGEN

Online bestellen via www.de-oosterpoort.nl of www.ssbg.nl
U kunt via onze website online kaarten bestellen. Er wordt met ingang van dit seizoen bij de voorverkoop niet
meer geloot. Kijk voor een uitgebreide instructie op pagina 16 en 17 van de gids. Bestelt u online, dan weet u
meteen voor welke voorstellingen u kaarten heeft.

Bij voorstellingen in de Stadsschouwburg

Bij geplaceerde concerten in De Oosterpoort

Mijn voorkeur gaat uit naar rang:

Mijn voorkeur gaat uit naar rang:

Mijn tweede keus is rang:

Mijn tweede keus is rang:

Mijn derde keus is rang:

Mijn derde keus is rang:

Mijn vierde keus is rang:

Mijn vierde keus is rang:

Ik stuur theater- en/of tegoedbonnen mee t.w.v. €
Ik maak gebruik van
Ik stuur

(Dit bedrag wordt verrekend met het totaalbedrag van uw factuur)

(aantal) rolstoelplaats(en)

(aantal) stadjerspascoupon nr. 21 mee.
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27

Deze voorstelling staat in de gids
beschreven op pagina

Ik wil graag kaarten voor de inleiding
bij deze voorstelling (aantal invullen)

Stadjerspascouponskolom*

Totaal aantal kaarten

Omschrijving
Naam van de artiest, of titel van de voorstelling, cursus of serie

Aantal kaarten voor de CJP/OV-,
jongeren- of kinderprijs

Datum

Aantal kaarten voor de normale prijs

*) Kruis in deze kolom alle voorstellingen aan waarvoor wij uw meegestuurde stadjerspascoupons kunnen gebruiken.
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(zie voor de zaalplattegronden blz. 172 van de brochure)

Hier kunt u uw theaterbonnen,
tegoedbonnen en/of stadjerspascoupons vastnieten.

Rangen

