
Tickets voor:
             Kerst Met Amira

Fijn dat u dit concert wilt bezoeken. Dank u wel.
Wilt u alstublieft het volgende doornemen  alvorens uw bestelling te plaatsen?

1. U krijgt online, binnen 24 uur, een ticket toegestuurd van dit emailadres: 
public.relations@gelukskinders.org. Ziet u deze niet kijk dan in uw spamberichten.

2. Ondervindt u problemen met online betalen dan kunt u direct overmaken naar: IBAN 
NL21RABO0300142315 t.n.v. Stichting Gelukskinders, onder vermelding van “Kerst Met 
Amira”. U dient dan wel een email te sturen naar public.relations@gelukskinders.org zodat 
deze u uw ticket kan sturen na bevestiging van ontvangst van uw betaling.

3. Het ticket geeft uw rij en stoelnummer aan, alsmede uw naam of uw emailadres.
4. Het ticket alstublieft uitprinten of opslaan op uw telefoon zodat u eenvoudig in de 

Kattendans naar binnen kunt.
5. Mocht u onverhoopt uw print vergeten dan kunt u alleen toegelaten worden na legitimatie, 

of met uw juiste emailadres. 
6. Heeft u uw ticket gekocht bij onze vertegenwoordiger in de Kattendans, dan is uiteraard dat 

ticket nodig bij binnenkomst.
7. Rij en stoelnummers worden toegewezen op volgorde van betaling. De beste plaatsen gaan 

het eerst weg.
8. Heeft u fysieke problemen waardoor u niet zomaar ergens kunt zitten? Rolstoel? Ook dan 

graag een email naar: public.relations@gelukskinders.org
9. Koopt u meerdere kaartjes dan zijn de stoelnummers uiteraard opvolgend, 
10. Heeft u vragen en of opmerkingen ook dan graag een email naar 

public.relations@gelukskinders.org
11. We doen ons best om alles tot in de puntjes te verzorgen, doch het kan zijn dat u wel betaald 

heeft, maar van ons uit geen reactie krijgt.. In dat geval ook een email naar: 
public.relations@gelukskinders.org en ook naar onze penningmeester: marc-
vandenhout@skynet.be, met een kopie van uw bankafschrift. 

12. Vol is vol.. De optie online betalen sluit dan, alsook de verkoop in de Kattendans. 
Bankbetalingen worden aan u geretourneerd.
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