
Daarmee profi teer ik van onderstaande voordelen:

•  Met voorrang theaterkaarten bestellen 

•  10% extra korting in de voorverkoop

• € 2,50 korting op bijna alle theatervoorstellingen

•  Voorafgaand aan de theatervoorstelling een gratis 

kop ko�  e/thee 

• € 2,- korting op een bioscoopkaartje

• € 2,50 korting op het theatermenu in ons Grand Café

• € 2,50 korting op ééndaagse workshops

Vrijkaarten Premièreavond maandagavond 23 mei, 20.00 uur

Als u onderstaande antwoordkaart(en) afgeeft bij de receptie van 

De Meerpaal op het Serviceplein, dan ontvangt u de vrijkaart(en) 

voor de Première avond gelijk. Deze kaart terugsturen kan ook. 

U ontvangt de vrij kaart(en) voor de Premièreavond dan per post.

JA, komend 
seizoen word ik 
Meerpaal-
pashouder!

seizoen 2016-2017
MEERPAALPAS 1

   De heer        Mevrouw   

Voorletter(s):   

Achternaam:   

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats:

Klantnummer:

Telefoonnummer:

Mobiel: 

E-mailadres:

     1 pas        Hierbij machtig ik De Meerpaal om éénmalig € 15,- van mijn 

bankrekening af te schrijven.

     2 passen    Hierbij machtig ik De Meerpaal om éénmalig € 30,- van mijn 

bankrekening af te schrijven.

Rekeningnummer [IBAN]:

Handtekening   Plaats en datum

     JA, ik wil graag mijn gratis kaartje reserveren 

voor de Premièreavond op 23 mei 2016, 20.00 uur.

    NEE, ik kom niet naar de Premièreavond. 

     JA, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws, acties en activiteiten 

van De Meerpaal!

Alleen volledig ingevulde kaarten worden in behandeling genomen.

seizoen 2016-2017
MEERPAALPAS 2

   De heer        Mevrouw   

Voorletter(s):   

Achternaam:   

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats:

Klantnummer:

Telefoonnummer:

Mobiel: 

E-mailadres:

     1 pas        Hierbij machtig ik De Meerpaal om éénmalig € 15,- van mijn 

bankrekening af te schrijven.

     2 passen    Hierbij machtig ik De Meerpaal om éénmalig € 30,- van mijn 

bankrekening af te schrijven.

Rekeningnummer [IBAN]:

Handtekening   Plaats en datum

     JA, ik wil graag mijn gratis kaartje reserveren 

voor de Premièreavond op 23 mei 2016, 20.00 uur.

    NEE, ik kom niet naar de Premièreavond. 

     JA, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws, acties en activiteiten 

van De Meerpaal!

Alleen volledig ingevulde kaarten worden in behandeling genomen.
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