
Voordeelregeling Parkstad Limburg Theaters Personeelsverenigingen 2021-2022 

 
U kunt vanaf nu kaarten bestellen voor uw personeelsvereniging.  
Vrienden van PLT kunnen bestellen vanaf 21 juni 2021. U kunt nog Vriend worden, kijk voor alle 
voordelen op: https://www.plt.nl/actueel/vrienden  
 
 

• Tot en met 31 oktober 2021 kunnen kaarten in de voorverkoop uitsluitend met korting 
besteld worden via de website, met een PV-code. Bij telefonische bestellingen of 
bestellingen aan de balie van de theaters geldt géén korting. Er kan reeds vanaf één 
voorstelling gereserveerd worden.  

 

• Korting van 10 % op alle voorstellingen waarvoor korting geldt. In het algemeen zijn de 
grote musicalseries en de popconcerten uitgezonderd. 

 

• Ten minste 3 verschillende voorstellingen geven recht op een avonturenvoorstelling à  
€ 10,00. Er komen geen reserveringskosten bij.   

 
PROCEDURE 

- PV-leden bestellen online met de speciale PV-code.  
- Het secretariaat heeft de code van Parkstad Limburg Theaters. 
- Bestellen met korting is mogelijk via de website tot en met 31 oktober 2021 
- Achteraf wordt geen korting verrekend. 

 
Belangrijk: wijze van bestellen 
Het is heel belangrijk dat deze volgorde aangehouden wordt, na betaling is omboeken voor een 
andere prijs niet meer mogelijk. 
 
Eerst:  

• Alles behalve de avontuurtjes, series of eventuele andere aanbiedingen in het 
winkelmandje leggen, dus alle “reguliere” kaarten (gebruik de knop “Verder winkelen”); 

• PV-code bij “Kortingscode” invoeren en klikken op “Kortingscode gebruiken”; 

• De korting wordt verrekend; 

• Reken af of ga verder (zie hieronder). 
 
Daarna eventueel: 

• Alleen de avontuurtjes, serievoorstellingen of eventuele andere aanbiedingen erbij 
leggen in het winkelmandje ; 

• De PV-code NIET nogmaals invoeren, het systeem ziet dat de bestelling in aanmerking 
komt voor avonturenprijs, serieprijs, etc.; 

• Belangrijk is dus dat de volgorde van bestellen zo moet zijn dat avontuurtjes, series etc. 
als tweede “ronde” in het winkelmandje gelegd worden; 

• Kijk goed na of de kortingen juist verrekend zijn, want na betaling kan helaas geen 
korting meer verstrekt worden. 

 
Daarna: bestelling afronden en afrekenen 

https://www.plt.nl/actueel/vrienden


 

AVONTUURTJE 

Wanneer u in de voorverkoop (vóór 31 oktober 2021) minimaal drie verschillende 
voorstellingen boekt, krijgt u de mogelijkheid om voor slechts € 10,00 avonturenvoorstellingen 
te boeken. Een avontuurtje is een minder bekende voorstelling die zeer de moeite waard is en 
juist meer bekendheid verdient.  
U kunt met maximaal twee personen één avonturenvoorstelling boeken. Let erop dat het 
aantal avonturenplaatsen in een voorstelling beperkt is. 
Uw recht op avontuurtjes worden opgeslagen in uw persoonlijke account in ons kassasysteem 
en onze website, maar het recht vervalt op 31 oktober 2021. 
Een lijst van alle avontuurtjes is op de website te vinden.  
 


