Machtiging Vrienden van Oerol
Ik machtig Stichting Vrienden van Oerol om jaarlijks (tot wederopzegging) een bedrag 			
van:

P € 22 P € 44 P € 66 P € …… van mijn rekening af te schrijven.

naam:						vriendnummer:		
geboortedatum:								m

P

v

P

adres:
postcode:			woonplaats:
telefoonnummer:			e-mailadres:

Naam incassant: Stichting Vrienden van Oerol
Adres gegevens incassant: Zuid Midslandweg 4, 8891 GH Midsland-Terschelling
Land incassant: Nederland*
Incassant ID: NL46ZZZ410034040000
Kenmerk machtiging: Vrienden van Oerol

IBAN:							BIC **:
datum:				handtekening:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Vrienden van Oerol om een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om de Vriendendonatie van uw rekening af te schrijven.
Jaarlijks zal omstreeks februari de Vriendendonatie van uw rekening afgeschreven worden. 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.
* geen verplicht veld als het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk is.
** geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer.

Ervaar Oerol als Vriend zoveel leuker
Als Vriend van Oerol steun je het festival zodat er elk jaar weer een bijzonder
programma samengesteld kan worden. Welke Vriendendonaties zou je kunnen
doen en wat krijg je er precies voor?

€22 per jaar

(minimale Vriendendonatie)
Twee maal per jaar ligt de Vriendenkrant bij je in de bus. Deelname aan de exclusieve online
Vriendenvoorverkoop in mei waarin je als eerste vier kaarten kunt bestellen, voor aanvang ontvang je gratis
het Oerol programmaboek in de bus. Je ontvangt de digitale Vriendennieuwsbrief (ca. twaalf keer per
jaar), met in het najaar speciale aanbiedingen van theatergroepen). Je maakt kans op één van de speciale
Vriendenacties tijdens het festival.

€44 per jaar
Zoals bij €22, plus: je kunt tijdens de Vriendenvoorverkoop geen vier maar acht kaarten bestellen en tijdens
het festival word je uitgenodigd om een ‘kijkje achter de schermen’ te nemen.

€66 per jaar
Zoals bij €44, plus: je kunt tijdens de Vriendenvoorverkoop geen acht maar twaalf kaarten bestellen en je
ontvangt exclusieve aanbiedingen/ arrangementen van partners vanOerol buiten het festival om.

