
Extra verkoop tickets NK 3 en 4 oktober Dalfsen 

 
De deelnemers en de trainers hebben inmiddels de gelegenheid gehad om hun 
kaarten te bestellen. Hierop hebben we kunnen vaststellen hoeveel tickets nog 
beschikbaar zijn voor de losse verkoop.  
 
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt of zelfs uitverkocht. In het schema 
hieronder is te zien hoeveel tickets er per bestelling gekocht kunnen worden.  
 
  Stoel  Vloerplaats 

ZAT Blok 1 Uitverkocht Uitverkocht 

ZAT Blok 2 Geen limiet Uitverkocht 

ZON Blok 1 Uitverkocht Geen limiet 

ZON Blok 2 Geen limiet Uitverkocht 

 
 
Hoe kom ik aan tickets? 
Vanaf  vandaag t/m vrijdag 25 september zijn de kaarten te koop.  
Stuur een email naar NKtickets@nadb.eu. met de volgende informatie:  

• Voor EN achternaam danspaar voor wie je komt (alleen indien van toepassing): 
• Het aantal kaarten. Geef duidelijk aan als het om vloerplaatsen gaat.  
• Voor welke blok(ken) je de tickets wilt kopen 
• Aangesloten bij dansschool/team: (indien van toepassing)  

 
Op basis van deze informatie ontvang je een email terug waarin de verschuldigde 
kosten worden aangegeven. Het bedrag dient uiterlijk zondag  27 september 
2020 overgemaakt te worden op bijgevoegd bankrekeningnummer in de mail. 
De reservering van de kaarten is pas definitief als de betaling door de NADB is 
ontvangen. 
 
Tarieven 
Bezoekers          € 15.00 per persoon 
Vloerplaatsen*   € 30.00 per persoon 
 
*Vloerplaatsen voor zondag blok 2 zijn zeer beperkt beschikbaar en alleen per set 
van 2 te bestellen. De vloerplaatsen voor blok 1 op zondag kunnen in elk gewenst 
aantal besteld worden zolang de voorraad strekt.  
 



Op de dag zelf zullen bij de kassa de tickets klaarliggen op naam van de besteller. 
Komen mede supporters uit jouw bestelling op een later moment, dan moet de 
besteller zelf de tickets overhandigen bij de entree.   
 
Het is NIET mogelijk om nog tickets aan de kassa te kopen.  
 
Wij benadrukken nogmaals dat het aantal tickets beperkt is. Er is dus geen garantie 
dat we aan je verzoek voor tickets kunnen voldoen. 
 


