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Vrienden van Cultureel Centrum "De Triangel"

Als vriend van Cultureel Centrum "De Triangel" helpt U ons om voor U iederiaar weer
een attractief programma samen te stellen . U bent al vriend van de "Triangel" voor slechts

€ 10.00 per jaar, meer mag natuurlijk altijd.

Als vriend van de "Triangel" krrjgt u van ons:

1. Het programma overzicht thuis gestuurd.
2. Wordt u voor iedere activiteit geinformeerd via de huis aan huis bladen en via

email.
3. Krtjgt u 15 Yo korting voor twee personen op de intree prijs, op vertoon van de

vrienden kaart.
4. Wordt uw reservering bij concerten ( minimaal een week voor het concert ) met

vooffang behandeld.
5. Krtjgt u 5% korting op uw kunst aankopen tijdens de exposities van de Triangel.

U kunt vriend worden van Cultureel Centrum "De Triangel" door onderstaand
formulier in te vullen
en retour te sturen naar C.C. "De Triangel" plaHemmerbuurt 175 1607 CG Hem.
Als u ons niet wilt machtigen maar wel vriend wil worden. vult u geen
bankrekening in maar kunt u
het geld overmaken naar IBAN nummer NL97 RABO 0121211061
t.n.v. Cult. Centrum "De Traingel".

Bedrag dat u jaarlijks wilt schenken €......

Email adres ------------

Naam incassant

Adres incassant

Postcode incassant

Land incassant*

Kenmerk machtiging

9vllyrgel 9ïllYrn l:?q IIe.tsel:

Naam

Adres

Postcode

Land*

Rekeningnummer ilBANI

Plaats en datum

Woonplaats

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Cultureel Centrum "De Triangel"
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening afte schrijven wegens
en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdràcht van Cultureel Centrum "De TriaE
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.

Bank ldentificatie [BlC]*x :.......

Handtekening
*lndien het land van de incassant en de geincasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gewaagd of ingevuld te worden.

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Doorlopende machti ging
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