VROEGBOEKKORTING SEIZOEN 2015/2016

Bestellen
Als u nu via het bestelformulier kaarten bestelt voor Zie de mens (inclusief diner en
dessert), Op hoop van zegen en Decamerone dan heeft u een aantal aantrekkelijke
voordelen:
- u profiteert van een mooie korting;
- u heeft de eerste keuze voor Zie de mens en Op hoop van zegen (stoelen zijn
geplaceerd, vroegboekers krijgen de best beschikbare plaatsen, dat zijn 1e rang
stoelen);
- als Appelvriend profiteert u van een extra korting.
Bestelformulier invullen
Vul het bestelformulier zo compleet mogelijk in. Bestelt u kaarten voor meer dan één
persoon, voeg dan naam en adresgegevens van deze personen apart bij. De betaling
gaat via de hoofdbesteller.
Verzenden
Stuur het volledig ingevulde bestelformulier vóór maandag 8 juni 2015 in een
envelop naar: Toneelgroep De Appel, Antwoordnummer 84212, 2508 WB Den Haag.
Een postzegel hoeft niet, maar mag wel. Ruim voor uw eerste voorstellingsbezoek
heeft u uw kaarten in huis.
Vragen
Heeft u nog vragen dan kunt u ons tijdens de kassa-openingstijden bellen,
070 3502200.
Aanvangstijden en eten
Zie de mens begint om 17.30 uur en op zondag om 14.30 uur. Op hoop van zegen en
Decamerone beginnen om 20.15 uur en op zondag om 14.30 uur. Zie de mens is het
diner (+ dessert) bij de prijs inbegrepen.
Zie de mens, Op hoop van zegen en Decamerone
Bestelt u via het bestelformulier vóór 8 juni kaarten als Appelvriend (of wordt u via
het bestelformulier Appelvriend) dan krijgt u een ruime korting.
€ 30,- korting
-via bijgaand bestelformulier (verlenging Appelvriendschap of nieuwe Appelvriend):
1x Zie de mens + 1x Op hoop van zegen + 1x Decamerone + 1x Appelvriend 2015/2016 =

€ 120,-

€ 5,- korting
-via bijgaand bestelformulier (zonder Appelvriendschap 2015/2016):
1x Zie de mens + 1x Op hoop van zegen + 1x Decamerone =

€ 130,-

BESTELFORMULIER
naam, voorletters ……………………………………………………………m/v¹
……………………………………………………………………………………………..
adres……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
postcode, woonplaats ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
tel. overdag ……………………………………mobiel ……………………………
e-mailadres ……………………………………………………………………….....
IBAN ……………………………………………………………….......................
0 Ik ben Appelvriend²
¹doorhalen wat niet van toepassing is

²aankruisen indien van toepassing

Zie de mens (graag de datum van uw keuze omcirkelen)
september vr 11, za 12, zo 13 (matinee), vr 18, za 19, zo 20 (matinee), vr 25, za 26
en zo 27 (matinee)
oktober
vr 2, za 3, zo 4 (matinee), vr 9, za 10 en zo 11 (matinee)
Op hoop van zegen (graag de datum van uw keuze omcirkelen)
november do 26, vr 27, za 28 en zo 29 (matinee)
december
do 3, vr 4, za 5, zo 6 (matinee), do 10, vr 11, za 12, zo 13 (matinee),
do 17, vr 18, za 19, zo 20 (matinee), za 26 (matinee), zo 27 (matinee),
ma 28, di 29 en wo 30
januari
do 7, vr 8, za 9, zo 10 (matinee), do 14, vr 15, za 16, zo 17 (matinee),
do 21, vr 22, za 23, zo 24 (matinee), do 28, vr 29 en za 30
februari
vr 5, za 6, zo 7 (matinee), vr 12, za 13, zo 14 (matinee), vr 19, za 20,
zo 21 (matinee), vr 26, za 27 en zo 28 (matinee)
maart
za 5, za 12, zo 13 (matinee), za 19 en zo 20 (matinee)
Decamerone (graag de datum van uw keuze omcirkelen)
juni
wo 8, do 9, vr 10, za 11, zo 12 (matinee), wo 15, do 16, vr 17, za 18,
zo 19 (matinee), wo 22, do 23, vr 24, za 25 en zo 26 (matinee)
Bezoekers die het afgelopen seizoen Appelvriend waren krijgen van de Stichting
Vrienden van Toneelgroep De Appel in de eerste helft van juni een brief met het
verzoek om hun Appelvriendschap voor 2015/2016 te verlengen. Bestelt u via dit
bestelformulier kaarten inclusief Appelvriendschap 2015/2016 dan hoeft u uw
Appelvriendschap 2015/2016 niet nogmaals via de brief die u in juni ontvangt te
betalen.
Bestellen (bestelling van uw keuze aankruisen)
0 Zie de mens + Op hoop van zegen + Decamerone en Appelvriendschap 2015/2016
… (aantal) x € 120,- =

€ ….

0 Zie de mens + Op hoop van zegen + Decamerone (Appelvriendschap 2015/2016 al betaald)
… (aantal) x € 110,- =

€ ….

0 Zie de mens + Op hoop van zegen + Decamerone = (zonder Appelvriendschap)
Totaal

… (aantal) x € 130,- =

€ ….
€ ….

Betaling
Ik verleen Toneelgroep De Appel een machtiging tot éénmalige afschrijving van het
totaalbedrag.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank en vraag naar de voorwaarden.

Handtekening ……………………………………………………………………
Ik reserveer tevens … plaatsen voor de Appelvriendenborrel/Seizoensopening op
zondag 6 september (zie pagina 18) van 16.30 tot 17.30 uur.
0
Ja, ik ontvang graag op het door mij ingevulde e-mailadres de nieuwsbrief
van Toneelgroep De Appel.
Dit formulier vóór 8 juni 2015 sturen naar: Toneelgroep De Appel,
Antwoordnummer 84212, 2508 WB Den Haag (een postzegel is niet nodig).
Als er op de door u gekozen data geen plaatsen meer zijn, dan neemt de kassam

