WAREGEM

27 augustus 2021

Beste humorfan

Wat zijn we blij je te mogen uitnodigen voor de Nacht van de Humor 2021! Het vertrouwde recept
van een goedlachse avond zit dit jaar in een nieuw jasje. Geniet in de Elindus Arena met een
prachtig uitzicht op het voetbalveld van de grappen en grollen van de topcomedians:

David Galle

Raf Coppens

Mohsin Abbas
(MC)

Kjen
Descheemaecker

Bart
Cannaerts

Stijn
Verdegem

Waarom deze locatie? Waregem expo blijft de komende maanden de draaischijf van de
broodnodige vaccinatiecampagne. In de Elindus Arena zal je veilig en coronaproof een gezellige
avond beleven. Heb je vragen omtrent de Nacht van de Humor 2021, check zeker onze FAQlijst op www.unizowaregem.be/nacht-van-de-humor-faqs of de facebookpagina Nacht van de
Humor.
Helaas zijn de plaatsen beperkt. Wees er dus als de kippen bij om je plaats te reserveren voor de
Nacht van de Humor op vrijdag 27 augustus 2021! First come, first served.

Kies uit deze formules:

Humor-bubbel:
€ 600 ex BTW
• 10 personen met gereserveerde
plaatsen in de zuidertribune.
• Na betaling ontvangt u vanaf
15/08/2021 uw E-ticket in uw mailbox.
• Ontvangst om 20u.
• Humorbox met cava – fingerfood –
broodjes - ….
• Cashless payment via uw persoonlijke
drankkaart*.
• Bestellen via uw smartphone met de
Jupiler-app: eenvoudig en snel.

Losse tickets:
€ 30 early bird-tarief tot 31/07/2021,
daarna €35
• Gereserveerde plaats in de
zuidertribune.
• Ontvangst om 20u.
• Cashless payment via uw persoonlijke
drankkaart*, reeds opgeladen met 2
gratis drankjes.
• Bestellen via uw smartphone met de
Jupiler-app: eenvoudig en snel.
• Tickets aan te kopen via
www.essevee.be/nachtvandehumor.
• Na betaling ontvangt u uw E-ticket in
uw mailbox.

* Cashless payment via uw persoonlijke drankkaart oplaadbaar via de starnet-app:
www.essevee.be/nl/team-essevee/nieuws/cashless-mobiel-opladen-met-de-starnet-app. Deze kaart wordt u op de avond zelf bezorgd.
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27 augustus 2021
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam:

Ondernemingsnummer:

B

E

0

Contactpersoon:

•

•

Mevr.

Dhr.

Straat:

Postcode:

Nr.:

Mailen naar:
info@unizowaregem.be
Sturen naar:
UNIZO Waregem
Pand 434A
8790 Waregem

Plaats:

Tel.:

E-mail:

Wenst in te schrijven voor:

Aankruisen
indien van
toepassing

€ 600 ex BTW

Naam:

handtekening:

Bij mijn gezelschap hoort een
rolstoelgebruiker en wens
gebruik te maken van een
rolstoeltoegankelijke plaats.

Datum:

Losse tickets: Enkel te verkrijgen via essevee.be/nachtvandehumor

JUPILER APP: bestel slimmer en sneller, gedaan met wachten op uw ober. Heeft u dorst? Geef via de JUPILER APP (download
de app via appstore of google-play) op uw phone uw bestelling door. Die wordt onmiddellijk aan de bar verwerkt en onze
obers brengen die direct tot bij uw Bubbel/zitplaats. Dus niks dan voordelen met de JUPILER APP: snel, eenvoudig bestellen en
cashless betalen (bij het doorsturen van uw bestelling weet u onmiddellijk hoeveel u moet betalen met uw cashless payment
kaart, die u verkrijgt bij het binnenkomen van de Elindus Arena. Je vindt je kaartnummer op de achterzijde van je betaalkaart).
Voor de Bubbel-formules: de betaling van uw consumpties wordt achteraf via factuur geregeld. Voor de individuele tickets/
losse plaatsen: u kan uw cashless payment kaart opladen via de starnet-app (download de starnet-app via appstore of
Google-play) of via de oplaadpunten in het stadion.
Download deze apps vandaag nog, zo ben je al goed voorbereid op de Nacht van de Humor 2021.

