
Als Theatervriend ziet u de mooiste voorstellingen, steunt u  
Aan de Slinger en bestelt u voortaan met voorrang kaartjes. 

Voor € 29,50 bent u een seizoen lang Theatervriend van Aan de 
Slinger. Gaat u meestal samen met partner of vriend(in) naar het 
theater? Voor € 49,- bent u Theatervriend DUO, en kunt u in de 
Vriendenvoorverkoop maximaal twee kaarten per voorstelling kopen.  
Uitzondering hierop zijn de kaartsoorten ‘jeugd t/m 12’ en ‘jong t/m 
18’. Wanneer deze bij een voorstelling beschikbaar zijn, kunt u deze 
in de Vriendenvoorverkoop tot een maximum van 4 kaarten per 
voorstelling bijkopen.

Theatervrienden mogen in de Vriendenvoorverkoop max één 
kaartje per voorstelling kopen, Theatervrienden DUO twee 
kaartjes.  Tevens betalen Theatervrienden het hele seizoen geen 
administratiekosten (met uitzondering van de retourservice), 
ontvangen de digitale nieuwsbrief, zijn van harte welkom 
op onze jaarlijkse Vriendenbijeenkomst en worden (indien 
gewenst) vermeld op het ‘tableau des amis’ in de foyer. Met uw 
bijdrage kunnen wij prachtige voorstellingen programmeren. 
Voorstellingen die zo bijzonder zijn dat ze ons inziens niet in 
Houten mogen ontbreken.

U kunt op elk moment Theatervriend worden. Een 
vriendenseizoen loopt van mei tot en met april het jaar daarop. 
Ook voor Theatervrienden in de voorverkoopperiode geldt: 
uitverkocht is uitverkocht. Word nu Theatervriend! Vul het 
aanmeldformulier in en retourneer dit aan het theater.
 

www.aandeslinger.nl 
info@aandeslinger.nl

030 - 63 51 024 
De Slinger 40, 3995 DE Houten

Zet mijn stoel(en) maar klaar!
Via onderstaand formulier wordt u Theatervriend of Theatervriend DUO. Graag het aanmeldformulier 
volledig invullen. Wij registreren één contactpersoon. Ook als u Theatervriend DUO wordt, alleen úw 
gegevens vermelden. Alleen de contactpersoon heeft de mogelijkheid, ook namens de partner of 
vriend(in), kaarten te kopen. 
 

naam

straat

postcode + woonplaats

telefoon

e-mail

IBAN

 
¨   Ik word Theatervriend. Hierbij machtig ik Aan de Slinger het verschuldigde bedrag à  

€ 29,50 van mijn hierboven vermelde rekening af te schrijven.

¨   Ik word Theatervriend DUO. Hierbij machtig ik Aan de Slinger het verschuldigde bedrag à € 49,- van 
mijn hierboven vermelde rekening af te schrijven. 

¨     Ik wil graag een naamsvermelding op het ‘tableau des amis’ in de theaterfoyer. Wordt u 
Theatervriend DUO, vermeld dan hier de naam van uw partner of vriend(in) voor op het tableau:

plaats datum handtekening

 
Uw vriendschap met Aan de Slinger wordt tot wederopzegging automatisch verlengd. Opzeggen dient schriftelijk te 
gebeuren. Op www.aandeslinger.nl treft u de uiterste datum waarop uw opzegging binnen moet zijn om verwerkt te 
kunnen worden voor aanvang van een nieuw Vriendenseizoen.

AVG: op onze website vindt u meer informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. 
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens worden door Aan de Slinger niet verwerkt. 

Stuur uw aanmelding volledig ingevuld naar: Aan de Slinger, De Slinger 40, 3995 DE Houten 
U kunt het ingevulde formulier ook inscannen en per e-mail sturen aan info@aandeslinger.nl.

 

Theatervriend
Mogen wij uw stoel alvast klaarzetten?


