
Datum  Titel Tweede      A a n t a l   p l a a t s b e w i j z e n   Totaalbedrag

    keus?1  Normaal2   CJP/65+/U-pas    Kinderprijs per voorstelling

 

 Totaal aantal voorstellingen: (sub)totaalbedrag  

	 	 Administratiekosten    

  ter waarde van totaal –  

  Totaalbedrag     

1) Als deze voorstelling twee maal wordt gegeven kunt u hier JA invullen als u in aanmerking  
wilt komen voor de andere tijd of datum indien uw eerste keus is uitverkocht. 

2) Uw vrienden-van-fulcotheaterkorting wordt, indien van toepassing, automatisch gegeven
3)  Wij accepteren geen VVV-bon, Iris cheque of Nationale Entertainmentbon.

Betalingswijze 
n   Hierbij machtig ik Fulcotheater tot het afschrijven van de totaalprijs van de 

gereserveerde plaatsbewijzen en administratiekosten. 

 Rekeningnummer (post)bank:     

 

 t.n.v.

 Datum Handtekening 
  rekeninghouder(ster)

n   De afschrijving graag in één termijn; administratiekosten  5,-  
n   De afschrijving in twee termijnen (juni en september):  8,-
n    Ik betaal contant, met pinpas of met theaterbon(nen) aan de kassa; 

administratiekosten  6,-. Ik wacht uw bevestiging/rekening af en betaal 
uiterlijk op 11 juli 2015. Daarna vervalt de reservering.

n  Overige opmerkingen: 

Bestelformulier 2015
Door ondertekening gaat u akkoord met de verkoop-
regels van Fulcotheater en bent u verplicht de bestelde 
plaatsbewijzen af te nemen. Formulieren zonder hand-
tekening nemen wij niet in behandeling, evenmin als 
onjuist of onvolledig ingevulde of per fax aangeboden 
formulieren. 
Betalen: machtiging of kassa
U kunt betalen via een eenmalige machtiging tot incas-
so van het bedrag van uw rekening. Voordat de incasso 
plaatsvindt sturen wij u de factuur; daarna sturen wij u 
de plaatsbewijzen toe. De kosten bedragen ongeacht 
het aantal voorstellingen € 5,- per reservering. Bij beta-
len in twee termijn bedragen de kosten € 8,-. De twee-
de termijn wordt dan medio september geïncasseerd.
U kunt ook betalen aan de kassa. Wij sturen u dan 
eerst de bevestiging/factuur (administratiekosten € 6,-). 
Daarmee kunt u de plaatsbewijzen komen afhalen en 
betalen. Dat kan tot uiterlijk 11 juli 2015; daarna  
vervalt de reservering.
Theater/Podiumcadeaukaarten inwisselen*
Wilt u (een deel van) uw bestelling betalen met  
theater- en/of podiumcadeaukaarten, vul dan de  
waarde ervan in en noteer ook het kaartnummer op  
het bestelformulier. Theaterbonnen hecht u aan dit 
formulier. Als u aan de kassa komt betalen, kunt u de 
bon(nen) zelf meenemen. 
* Wij accepteren geen VVV-bon, Iris cheque of Nationale 
Entertainmentbon.
Kortingen
De korting voor Vrienden van Fulcotheater geldt voor 
maximaal 2 plaatsen per voorstelling per abonnee.  
Om 65+, CJP- of U-paskorting te krijgen moet een 
kopie van een geldig legitimatiebewijs worden mee-
gestuurd. Bij controle in de zaal moeten u zich ook  
kunnen legitimeren. Kinderkorting is van toepassing 
voor kinderen tot en met 12 jaar.
Wachtlijst
Wilt u - als een voorstelling is uitverkocht op de  
wachtlijst worden geplaatst? Geef dat aan op het  
bestelformulier. Komen er plaatsbewijzen retour, dan 
bieden wij ze aan aan de eerstvolgende op deze lijst.
Rolstoelen
De theaterzaal heeft enkele rolstoelplaatsen. Geef op 
het bestelformulier aan of u van daarvan gebruik wilt 
maken. 
Naast elkaar zitten
Wilt u naast uw vrienden of familie zitten? Hecht de  
verschillende bestelformulieren met een nietje aan 
elkaar, dan houden wij zoveel mogelijk rekening met  
uw wensen.

Alleen gebruiken bij reserveren vóór 14 juni 2015!

Telefoon overdag / 's avonds                           Mobiel:

E-mailadres

n  Senior (65+)  geboortedatum                        (Kopie legitimatie meesturen)

n  CJP-pasnummer                  Vervaldatum:               (Kopie pas meesturen)

n  U-pasnummer               (Kopie U-pas meesturen)   

n  Ik wil gebruik maken van een rolstoelplaats

I n  t e  v u l l e n  d o o r  F U L C O T H E AT E R
 Ontvangstdatum                            Volgnummer                   Klantnummer 

Stuur het ingevulde en ondertekende 
formulier op (NIET FAXEN!) naar 
Fulcotheater, Overtoom 3
3401 BK  IJsselstein 

Achternaam

Voorletters m/v

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Af:  Podiumcadeaukaart(en)3 gebruiken? Vermeld het volledige kaartnummer in dit vak:  

het saldo brengen wij in mindering op het te incasseren bedrag. Betalen (gedeeltelijk) met een Nationale Theaterbon3  

kan als u die meestuurt (vasthechten aan dit bestelformulier). Noteer het totaal aan te verrekenen kaarten en/of bonnen3 hier:

Bestelformulier plaatsbewijzen 
Fulcotheater 2015 / 2016


