Aanmelding Vriend van Orkest Zuid
Door Vriend te worden steunt u Orkest Zuid bij het realiseren van haar ambities.
Vanaf € 30,- per jaar bent u al Vriend van Orkest Zuid (studenten met een geldige
studentenkaart vanaf € 14,-). Als Vriend geniet u de volgende voordelen:
• Een gratis toegangskaart voor de concerten georganiseerd door Orkest Zuid.
• Na afloop van concerten een “meet en greet” waarbij u dirigent, solisten of musici kunt ontmoeten.
• U wordt op de hoogte gehouden van alle activiteiten via onze elektronische nieuwsbrief.
Vanaf € 75,- geniet u ook van de volgende privileges:
• Een extra gratis toegangskaart (totaal 2 dus) voor de concerten georganiseerd door Orkest Zuid.
• Eenmaal per jaar de mogelijkheid om een repetitie van Orkest Zuid bij te wonen.
• Naamsvermelding op de website van Orkest Zuid (indien gewenst).

initialen & naam:

HR

MW

adres:
postcode:

woonplaats:

e-mail:
bedrag:

€

telefoon:

Betaling per machtiging voor standaard Europese SEPA incasso:
Door ondertekening geeft u toestemming aan Stichting Orkest Zuid om jaarlijks de incasso-opdracht te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om jaarlijks een
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Orkest Zuid.

rekening (IBAN):
plaats:
datum:

handtekening:

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Incassant-ID:

NL86ZZZ172260050000 kenmerk machtiging:

Betaling per nota:
U kiest niet voor automatisch incasso. U krijgt dan jaarlijks in de maand januari een nota toegezonden
voor uw toegezegde bijdrage met het verzoek deze nota binnen 14 dagen te voldoen.
Schriftelijke opzegging van uw lidmaatschap is altijd mogelijk 1
maand voor het verstrijken van het nieuwe jaar.
datum:

handtekening:

U kunt dit formulier inleveren bij Orkest Zuid of opsturen naar:
vrienden@orkestzuid.nl of Stichting Orkest Zuid
Postbus 6401
5600 HK Eindhoven
Nederland

