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prijzen

3 euro / 2 euro / 1 euro
basisprijs / voorverkoopprijs & kortingsprijs -25jaar of +55 jaar / abo & reductieprijs (van
toepassing voor groep +10)

Cheques als betaalmiddel
We aanvaarden ook volgende cheques als betaalmiddel voor toegangstickets:
cultuur toegangscheque Sabam

cheque sport & cultuur van Sodexo
theatercheque opendoek
terug naar boven

abonnement

Vanaf drie voorstellingen per persoon geldt de abonnementsprijs (idem als reductieprijs).
Verkies je tijdens het seizoen nog bijkomende voorstellingen bij te wonen, dan heb je altijd
recht op de reductieprijs.
Let op! Bijkomende tickets dienen vooraf gereserveerd te worden!
Reserveer hier online je abonnement.
terug naar boven

hoe betalen

Het rekeningnummer voor abonnement– en ticketreservatie:
BE46 0910 1958 5036 (let op dit is een nieuw rekeningnummer!)
Na betaling worden de tickets opgestuurd.

betaalde reserveringen
Zodra wij jouw betaling ontvangen hebben, sturen wij jouw abonnement of losse
tickets op. Ontvangen wij jouw betaling minder dan 10 dagen voor de
voorstelling(en), dan liggen de tickets klaar aan de kassa één uur voor aanvang van
de voorstelling. Het Casino heeft het recht om tickets die een kwartier vóór aanvang
van de voorstelling nog niet zijn afgehaald, door te verkopen.
onbetaalde reserveringen
Vanaf het moment dat je je abonnement of losse tickets reserveert, heb je 10 dagen
de tijd om deze te betalen via storting of contante betaling in het Casino. Bij niet tijdig
betalen van de tickets, vervalt de reservatie en kunnen de tickets terug in de verkoop
worden gebracht.
Cheques als betaalmiddel
We aanvaarden ook volgende cheques als betaalmiddel voor toegangstickets:
cultuur toegangscheque Sabam
cheque sport & cultuur van Sodexo

theatercheque opendoek
terug naar boven

hoe reserveren

Schriftelijk reserveren - bestelformulier: ook voor losse tickets!
Losse tickets kunnen via het bestelformulier gereserveerd worden aan
voorverkoopprijs.
Online reserveren
Via onze overzichtspagina kan je 7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur kaarten reserveren.
Reserveren via mail
Abonnementen en losse tickets kan je ook via mail reserveren.
Telefonische reservatie
Abonnementen en losse tickets kunnen telefonisch tijdens de openingsuren worden
gereserveerd op het nummer 011 49 22 90.
Verkoop via casino
Abonnementen en losse tickets kunnen tijdens de openingsuren worden
aangekocht. Vóór de voorstellingen en tijdens een eventuele pauze kunnen er
abonnementen en losse tickets worden gereserveerd aan de kassa.
Wachtlijst
Bij uitverkochte voorstellingen wordt een wachtlijst aangelegd. Wachtlijst geeft echter
geen garantie op een ticket.
Je reservatie is pas definitief na contante betaling bij het Cultuurcentrum Casino OF na
storting op rekeningnummer
BE46 0910 1958 5036 (let op dit is een nieuw rekeningnummer!)
Na ontvangst van de storting sturen wij de tickets toe, met een administratiekost van 1
euro aangerekend.
terug naar boven

Theater

Muziek
Familie
Comedy & Cabaret
Klassiek
Literatuur
Casino Sessions

programma cursussen scholen expo praktisch
created by Tobania

