
BESTELFORMULIER 

Met dit formulier kunt u uw abonnement bestellen voor het kamermuziekprogramma van 

Nieuwe Veste 2016-2017. Gelieve dit formulier vóór 15 september op te sturen aan: Nieuwe 

Veste, Postbus 1951, 4801 BZ Breda, af te geven bij de receptiebalie van Nieuwe Veste, 

of als bijlage te mailen naar: info@nieuweveste.nl

U kunt uw abonnement ook bestellen via: www.nieuweveste.nl

NB: per persoon dient een bestelformulier ingevuld te worden.

Er is dit seizoen gekozen voor één soort abonnement voor één prijs. 
Dit abonnement houdt in dat u 9 concerten krijgt voor een sterk gereduceerde prijs. 

In de tweede helft van september krijgt u uw abonnement thuisgestuurd.

NB: Jongeren t/m 18 jaar hebben gratis toegang. Kaarten zijn voor hen uitsluitend verkrijgbaar 

via de receptiebalie van Neuwe Veste onder overlegging van een ID- of studentenkaart.

PERSOONSGEGEVENS (graag met blokletters invullen)

NAAM  M/V  GEBOORTEDATUM

ADRES

POSTCODE / WOONPLAATS

TEL  TEL MOBIEL.

BANK / IBAN NR.

EMAIL

Facturatie / incasso
Na verwerking van uw aanmelding, sturen wij u een factuur. U kunt het bedrag in een keer 

naar ons overmaken. We bieden u ook de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag via 

automatische incasso te voldoen. In dat geval incasseren we in drie termijnen (okt-dec-febr)

Hierbij ga ik akkoord met automatische incasso:

Handtekening:  Datum: 

BESTELFORMULIER  (EVENTUEEL NAAM 2E ABONNEMENTHOUDER)

Met dit formulier kunt u uw abonnement bestellen voor het kamermuziekprogramma van 

Nieuwe Veste 2016-2017. Gelieve dit formulier vóór 15 september op te sturen aan: Nieuwe 

Veste, Postbus 1951, 4801 BZ Breda, af te geven bij de receptiebalie van Nieuwe Veste, 

of als bijlage te mailen naar: info@nieuweveste.nl

U kunt uw abonnement ook bestellen via: www.nieuweveste.nl

NB: per persoon dient een bestelformulier ingevuld te worden.

Er is dit seizoen gekozen voor één soort abonnement voor één prijs. 
Dit abonnement houdt in dat u 9 concerten krijgt voor een sterk gereduceerde prijs. 

In de tweede helft van september krijgt u uw abonnement thuisgestuurd.

NB: Jongeren t/m 18 jaar hebben gratis toegang. Kaarten zijn voor hen uitsluitend verkrijgbaar 

via de receptiebalie van Neuwe Veste onder overlegging van een ID- of studentenkaart.

PERSOONSGEGEVENS (graag met blokletters invullen)

NAAM  M/V  GEBOORTEDATUM

ADRES

POSTCODE / WOONPLAATS

TEL  TEL MOBIEL.

BANK / IBAN NR.

EMAIL

Facturatie / incasso
Na verwerking van uw aanmelding, sturen wij u een factuur. U kunt het bedrag in een keer 

naar ons overmaken. We bieden u ook de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag via 

automatische incasso te voldoen. In dat geval incasseren we in drie termijnen (okt-dec-febr)

Hierbij ga ik akkoord met automatische incasso:

Handtekening:  Datum:


