Bestelformulier seizoen 2018 – 2019

Bestelformulier seizoen 2018 – 2019

Bestelformulier seizoen 2018 – 2019

Naam: ______________________________________________m/v
Adres: _________________________________________________
Postcode/Woonplaats: ____________________________________
E-mail adres: ____________________________________________
Telefoonnummer: ________________________________________

Naam: _____________________________________________m/v
Adres: ________________________________________________
Postcode/Woonplaats: ____________________________________
E-mail adres: ___________________________________________
Telefoonnummer: _______________________________________

Naam: _____________________________________________m/v
Adres: ________________________________________________
Postcode/Woonplaats: ____________________________________
E-mail adres: ___________________________________________
Telefoonnummer: _______________________________________

Hierbij bestel ik:

Hierbij bestel ik:

Hierbij bestel ik:

__ abonnement(en) voor 3 concerten à
__ kaart(en) vrijdag 16 november 2018 à
__ kaart(en) vrijdag 18 januari 2019 à
__ kaart(en) vrijdag 15 maart 2019 à
__ kaart(en) vrijdag 14 december à
__ kaart(en) zaterdag 15 december à
Ik word (weer) Vriend van de Stichting
Concert in Tienhoven 2018-2019
voor minimaal € 25,00

volwassene /
jeugd < 18
€ 56,50 / 40,00
€ 21,50 / 15,00
€ 21,50 / 15,00
€ 21,50 / 15,00
€ 8,00 / 5,00
€ 8,00 / 5,00

Totaal

€ ____
€ ____
€ ____
€ ____
€ ____
€ ____

€ ____

__ abonnement(en) voor 3 concerten à
__ kaart(en) vrijdag 16 november 2018 à
__ kaart(en) vrijdag 18 januari 2019 à
__ kaart(en) vrijdag 15 maart 2019 à
__ kaart(en) vrijdag 14 december à
__ kaart(en) zaterdag 15 december à
Ik word (weer) Vriend van de Stichting
Concert in Tienhoven 2018-2019
voor minimaal € 25,00

€_____

Totaal

volwassene /
jeugd < 18
€ 56,50 / 40,00
€ 21,50 / 15,00
€ 21,50 / 15,00
€ 21,50 / 15,00
€ 8,00 / 5,00
€ 8,00 / 5,00

€ ____
€ ____
€ ____
€ ____
€ ____
€ ____

€ ____

__ abonnement(en) voor 3 concerten à
__ kaart(en) vrijdag 16 november 2018 à
__ kaart(en) vrijdag 18 januari 2019 à
__ kaart(en) vrijdag 15 maart 2019 à
__ kaart(en) vrijdag 14 december à
__ kaart(en) zaterdag 15 december à
Ik word (weer) Vriend van de Stichting
Concert in Tienhoven 2018-2019
voor minimaal € 25,00

€_____

Totaal

volwassene /
jeugd < 18
€ 56,50 / 40,00
€ 21,50 / 15,00
€ 21,50 / 15,00
€ 21,50 / 15,00
€ 8,00 / 5,00
€ 8,00 / 5,00

€ ____
€ ____
€ ____
€ ____
€ ____
€ ____

€ ____
€_____

Betaling
Ik betaal door overschrijving op rekeningnummer
NL 45 RABO 0369 1064 58 t.n.v. Stichting Concert in Tienhoven te
Tienhoven. Het bedrag wordt overgemaakt door rekeninghouder
(naam):
______________________________________________________

Betaling
Ik betaal door overschrijving op rekeningnummer
NL 45 RABO 0369 1064 58 t.n.v. Stichting Concert in Tienhoven te
Tienhoven. Het bedrag wordt overgemaakt door rekeninghouder
(naam):
______________________________________________________

Betaling
Ik betaal door overschrijving op rekeningnummer
NL 45 RABO 0369 1064 58 t.n.v. Stichting Concert in Tienhoven te
Tienhoven. Het bedrag wordt overgemaakt door rekeninghouder
(naam):
______________________________________________________

U ontvangt de kaarten per post, uiterlijk 2 weken nadat uw
overmaking op onze bankrekening staat. Maakt u het geld in de
laatste twee weken voor het concert over, dan liggen uw
entreekaarten bij de ingang van de kerk. Geld van gekochte kaarten
wordt niet gerestitueerd.

U ontvangt de kaarten per post, uiterlijk 2 weken nadat uw
overmaking op onze bankrekening staat. Maakt u het geld in de
laatste twee weken voor het concert over, dan liggen uw
entreekaarten bij de ingang van de kerk. Geld van gekochte kaarten
wordt niet gerestitueerd.

U ontvangt de kaarten per post, uiterlijk 2 weken nadat uw
overmaking op onze bankrekening staat. Maakt u het geld in de
laatste twee weken voor het concert over, dan liggen uw
entreekaarten bij de ingang van de kerk. Geld van gekochte kaarten
wordt niet gerestitueerd.

Voorafgaand aan het concert kunt u een hapje eten bij Het Olde
Regthuys tegenover de kerk. Reserveren is aan te raden, 0346 – 28
13 82. Na het concert bent u daar welkom voor een drankje.

Voorafgaand aan het concert kunt u een hapje eten bij Het Olde
Regthuys tegenover de kerk. Reserveren is aan te raden, 0346 – 28
13 82. Na het concert bent u daar welkom voor een drankje.

Voorafgaand aan het concert kunt u een hapje eten bij Het Olde
Regthuys tegenover de kerk. Reserveren is aan te raden, 0346 – 28
13 82. Na het concert bent u daar welkom voor een drankje.

U ontvangt automatisch onze folder en de digitale nieuwsbrief.
Wilt u zich daarvoor afmelden? Kruist u dat a.u.b. hier aan: →

U ontvangt automatisch onze folder en de digitale nieuwsbrief. Wilt u
zich daarvoor afmelden? Kruist u dat a.u.b. hier aan: →
Ο

U ontvangt automatisch onze folder en de digitale nieuwsbrief. Wilt u
zich daarvoor afmelden? Kruist u dat a.u.b. hier aan: →
Ο

Stuur dit formulier naar:
Stichting Concert in Tienhoven, Looydijk 83, 3612 BE Tienhoven.
Of scan en mail naar info@concerttienhoven.nl

Stuur dit formulier naar:
Stichting Concert in Tienhoven, Looydijk 83, 3612 BE Tienhoven.
Of scan en mail naar info@concerttienhoven.nl

Ο

Stuur dit formulier naar:
Stichting Concert in Tienhoven, Looydijk 83, 3612 BE Tienhoven.
Of scan en mail naar info@concerttienhoven.nl

Doorlopende machtiging

Incassant:

S€PA

Stichting Concert in Tienhoven
Herenweg 20
3625 AE Breukeleveen
KVK: 301.499.49
IBAN: NL 45 RABO 0369 1064 58

Doorlopende machtiging

Incassant:

S€PA

Stichting Concert in Tienhoven
Herenweg 20
3625 AE Breukeleveen
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IBAN: NL 45 RABO 0369 1064 58

Doorlopende machtiging

Incassant:

S€PA

Stichting Concert in Tienhoven
Herenweg 20
3625 AE Breukeleveen
KVK: 301.499.49
IBAN: NL 45 RABO 0369 1064 58

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting
Concert in Tienhoven om eenmaal per jaar een incasso-opdracht te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens ‘Vriend
van concertserie Tienhoven’ en aan uw bank om jaarlijks een bedrag van
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht. Als u het niet eens
bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting
Concert in Tienhoven om eenmaal per jaar een incasso-opdracht te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens ‘Vriend
van concertserie Tienhoven’ en aan uw bank om jaarlijks een bedrag van
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht. Als u het niet eens
bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting
Concert in Tienhoven om eenmaal per jaar een incasso-opdracht te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens ‘Vriend
van concertserie Tienhoven’ en aan uw bank om jaarlijks een bedrag van
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naar de voorwaarden.

Bedrag per jaar (minimaal € 25,00)

Bedrag per jaar (minimaal € 25,00)

Bedrag per jaar (minimaal € 25,00)

€ ____________

€ ____________

€ ____________

Naam:

___________________________________________

Naam:

___________________________________________

Naam:

___________________________________________

Adres:

___________________________________________

Adres:

___________________________________________

Adres:

___________________________________________

Postcode:

___________________________________________

Postcode:

___________________________________________

Postcode:

___________________________________________

Woonplaats:

___________________________________________

Woonplaats:

___________________________________________

Woonplaats:

___________________________________________

IBAN rekeningnummer:

IBAN rekeningnummer:
___________________________________________

Plaats en datum:

IBAN rekeningnummer:
___________________________________________

Plaats en datum:
___________________________________________

Handtekening:

Plaats en datum:
___________________________________________

Handtekening:
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Handtekening:
___________________________________________

___________________________________________

