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Bestelformulier
Concerten 2019/2020
Placering
Wilt u graag naast een persoon zitten die zijn
of haar eigen bestelformulier invult? Stuur dan
beide bestelformulieren aan elkaar geniet in
een envelop naar het Muziekgebouw.
Hoe bestel Ik?
• Maak uw keuze uit het aanbod en vul het
bestelformulier volledig in.
• Geef aan hoeveel kaarten u van de vermelde
prijssoort (normaal / CJP / Stadspas / Early
Bird) wilt bestellen.
• Wij sturen u de kaarten ruim voor aanvang van
het nieuwe seizoen toe.
Vragen?
Neem contact op met de kassa
T 020 - 788 2000
ma - za 14.00-18.00 uur

Bestelformulier
Naam

Voorletters

Straat

Nr

M/V

Postcode
Woonplaats
Tel nr.

E-mail

Geboortedatum

Rolstoelplaatsen
Ik wil graag _____ rolstoelplaats(en) _____ gewone zitplaats(en)

Zomersluiting: ma 15 juli t/m zo 18 augustus
Verzenden
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier
in een ongefrankeerde envelop naar:
Muziekgebouw
t.a.v. Kassa
Antwoordnummer 19159
1000 WC Amsterdam
Alle genoemde prijzen zijn inclusief
administratie- en portokosten.

Betaling
Ik verleen een eenmalige machtiging aan Muziekgebouw aan ’t IJ om het totaalbedrag van de
bestelling af te schrijven van mijn bankrekening.
IBAN-nummer
Naam rekeninghouder

Ik betaal per creditcard

Visa card

Euro /Mastercard

Creditcardnummer
Naam kaarthouder
Vervaldatum

Datum
Handtekening

Plaats

Complete series of specials
Naam Serie (a.u.b. invullen)

Aantal

Prijs
€
€

Bestelformulier
Concerten
2019/2020

€

Concerten
Datum

Naam concert Aantal
Normaal*

Aantal
Early Bird*

Aantal
Stadspas

Aantal
CJP

Aantal
Totaal

Prijs

Vroegboekkorting
Tot dinsdag 1 oktober 2019
Regels
• 3 tot 6 verschillende concerten met het label
geeft 20% korting op de normale
toegangsprijs.
• 6 tot 9 verschillende concerten met het
label
geeft 25% korting op de normale
toegangsprijs.
• 9 of meer verschillende concerten met het
label
geeft 35% korting op de normale
toegangsprijs.
Let op: Op 1 oktober 2019 vervallen de
vroegboekkortingen.
Serie bestellen?
Wilt u een hele serie of passe-partout voor een
special bestellen? Kijk dan op muziekgebouw.nl
neem contact op met de kassa 020 - 788 2000
(ma - za 14.00-18.00 uur).
Bestelformulier
• Bestelformulieren behandelen wij op volgorde
van binnenkomst.
Na ontvangst van uw betaling krijgt u de
kaarten met de post toegezonden. Houdt
u rondom onze zomersluiting (15 juli t/m
18 augustus) rekening met een langere
verwerkingstijd.

* Vroegboekkortingen gelden alleen op de normale toegangsprijs, niet op CJP- of Stadspas reductieprijzen. Ze gelden
ook niet in combinatie met andere kortingen en zijn per persoon. Zie voor de Early Bird-voorwaarden pag. 4.

Donaties
Ja! ik wordt Vriend van het Muziekgebouw. Het Muziekgebouw mag hiervoor contact met mij opnemen.
JA! Ik doe een eenmalige donatie aan het Muziekgebouw. Ik doneer:

Plaatsing op e-maillijst
JA! Ik ontvang graag regelmatig digitale concertinformatie en aanbiedingen

E-mail:

