
ik steun het holland festival
Ja, ook ik wil de unieke programmering van het Holland Festival mogelijk maken.

Graag verbind ik mij aan het Holland Festival en word:

€ 55 Liefhebber, meld je hier direct aan als Liefhebber
 € 250 Jonge Begunstiger (t/m 42 jaar)
   Betaling ineens via automatische incasso 
   Betaling in maandelijkse termijnen via automatische incasso (€ 21 per maand)
 € 250 Begunstiger 
   Betaling ineens via automatische incasso 
   Betaling in maandelijkse termijnen via automatische incasso (€ 21 per maand)
 € 1.500 Beschermer
   Betaling ineens via factuur (niet via automatische incasso) 
   Betaling in maandelijkse termijnen via automatische incasso (€ 125 per maand)
 € 5.000 Hartsvriend
   Betaling ineens via factuur (niet via automatische incasso)

De Vriendschap loopt per kalenderjaar. Ik kies ervoor om mijn Vriendschap in te laten gaan per: 
                                                                                                    vul hier het gewenste jaartal in

O Ik kies ervoor om het Holland Festival structureel te steunen en mijn bijdrage fiscaal voordelig te schenken in de vorm van
 een periodieke gift. Deze periodieke schenking bestaat uit een vast bedrag per jaar voor de loop van minimaal 5 jaar. Een  
 periodieke schenking aan het Holland Festival is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voor een volmacht -
 formulier, informatie over de fiscale voordelen of andere vragen kun je contact opnemen met Marian van Wijngaarden,
 telefoonnummer 020-788 21 00 of per e-mail: marian.van.wijngaarden@hollandfestival.nl.

Voornaam en achternaam                        Geslacht                                                                                                                                         
                                       
Bedrijfsnaam (optioneel)

Adres

Postcode + plaats

Telefoonnummer

E-mail                                                                      

Geboortedatum
    
Ik machtig hierbij het Holland Festival om mijn bijdrage af te schrijven van mijn bankrekening middels een automatische incasso.  
IBAN

Datum en plaats                                                                            

Handtekening 
Hoe zet ik een digitale handtekening? 
Via Acrobat of in Voorvertoning op de Mac.

Naamsvermelding
Het Holland Festival vermeldt zijn Jonge Begunstigers, Begunstigers, Beschermers en Hartsvrienden in communicatie-uitingen bij 
naam. Graag horen we of we je als Vriend mogen vermelden:
 Ja, vermeld mijn naam zoals hierboven genoteerd 
 Ja, vermeld mijn naam als volgt:
 Nee, ik steun graag anoniem

Je kunt dit formulier verzenden naar: marian.van.wijngaarden@hollandfestival.nl Of zonder postzegel naar:  Vrienden van het 
Holland Festival, t.a.v. Marian van Wijngaarden, Antwoordnummer 10584, 1000 RA Amsterdam

Als Vriend van het Holland Festival ontvang je digitale uitingen.                                                                   Ik wil de digitale nieuwsbrief van het Holland Festival ontvangen.

Het duurt enkele dagen voordat je aanmelding is verwerkt en je gebruik kan maken van je Vriendenkorting.
Lees hier de algemene voorwaarden.

https://tickets.hollandfestival.nl/nl/account/login?success_url=/nl/saleflow/membership/fe3c5c7c-1806-ea11-ba8b-0050568415e3
mailto:marian.van.wijngaarden%40hollandfestival.nl?subject=
https://helpx.adobe.com/nl/acrobat/using/signing-pdfs.html#sign_a_pdf
https://support.apple.com/nl-nl/guide/preview/prvw35725/mac
mailto:marian.van.wijngaarden%40hollandfestival.nl?subject=
https://p.hollandfestival.nl/nl/algemene-voorwaarden-vrienden-en-donateurs
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