
Reservatie concert met Esther YOO met symfonisch orkest 

- St.-Martinus-kerk Oekene-Roeselare  - woensdag 17 augustus 2016 - 20:00 u. 

- Kapel O.L.V. Hospitaal, Budastraat 37 Kortrijk - vrijdag 19 aug. 2016 - 20:00 u.  

 

Ticket: ADD €20 - VVK €17 mits reservatie (incl. evaluatiereceptie in Oekene-kerk), 

Ongenummerde plaatsen. 

 

Reserveer tijdig! door overschrijving op KBC-bankrekeningnummer van vzw Collectief ‘De LINK’: 

Iban: BE72 7310 3026 8116  

Vermeld:  ‘concert 17 aug. Oekene’ of ‘concert 19 aug. Kortrijk’ + e-postadres. 

Na 10 augustus, enkel nog reserveren per e-post oekeneNV@live.be, op de valreep telefonisch  

0475 23 98 01. 

Tickets worden klaargelegd aan de inkom. 

 

 

Ticketclausules en wenken  

 

Wie een ticket betaalt per overschrijving vermeldt best ook zijn e-adres of tel.nr. Zo kan onze organisatie Uw 

boeking bevestigen en een plaats garanderen. 

 

Zelfs al hebt U vooraf een ticket gekocht in een verdeelpunt of aan een cultuurmedewerker, is het toch 

aangewezen om Uw komst vooraf te bevestigen via oekeneNV@live zodat U zeker bent van een plaats.  

Dit ticket dient aan de inkom op verzoek te worden afgegeven. Het is slechts geldig indien ingevuld, intact 

en ongescheurd. 

 

Voor wie per overschrijving, per e-post of telefonisch reserveerde worden de tickets klaargelegd aan de 

inkom. 

 

De voorstelling begint stipt. Laatkomers worden helaas niet toegelaten omwille van eventuele opnames. 

Gelieve Uw looptelefoon uit te schakelen voor aanvang van de voorstelling. Het is verboden foto-, film- of 

geluidsopnamen te maken tenzij mits toestemming van de organisator. De deelname aan het evenement is 

op eigen risico. De organisator, de zaalverhuurder noch de uitreiker van de tickets zijn aansprakelijk bij 

eventuele ongevallen en materiële of lichamelijke schade. De organisator houdt zich het recht voor 

voorstellingen te verplaatsen naar een andere datum of locatie. 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- ‘Oekene Inviteert’, een concept v. ‘OekeneNV’ - 

- organisatie & t.b.v. vzw Collectief ‘De LINK’ - www.oekeneNV.be - 

 

mailto:oekeneNV@live.be
http://www.oekenenv.be/

