Voorwaarden ‘Vrienden van Solon’

Als vriend van Solon ondersteunt u onze toneelvereniging in Utrecht. Voor een
minimumbedrag van €40,- per jaar krijgt u twee gratis kaarten voor onze voorstelling, de
best beschikbare plaatsen in het theater (wie het eerst komt, wie het eerst maalt), elk kwartaal
een nieuwsbrief opgestuurd, en als eerste de kans speciale aanbiedingen te verzilveren.
De twee gratis kaarten waar u recht op hebt als Vriend kunt u claimen in de voorverkoop
van onze productie. Wij informeren u wanneer deze verkoop start. U heeft dan twee weken
om gebruik te maken van uw recht op de kaarten – mocht u deze termijn laten verlopen dan
gaan deze kaarten in de algemene verkoop. Wij stellen het op prijs als u tijdig aan ons laat
weten wanneer u geen gebruik wilt maken van uw kaarten.
Onze vereniging draait mede dankzij uw vriendschap. Omdat wij onze vereniging
toegankelijk willen houden voor onze vrienden, hebben wij gekozen voor een
minimumbedrag van €40,-. Mocht u ons extra willen steunen, dan waarderen wij dit zeer.
VRIEND WORDEN
Vriend van Solon bent u vanaf €40,- per jaar.
U kunt zelf een mail sturen naar vrienden@solon-toneel.nl. Na het sturen van een mail
ontvangt u uiterlijk binnen tien werkdagen bericht.
BETALING
Het door u opgegeven bedrag dient binnen twee weken overgeschreven te worden op
bankrekeningnummer NL84 RABO 0109 5756 60 ten name van Solon. Mocht het
onverhoopt niet lukken om de betaling binnen deze termijn te voldoen, horen wij dat graag
zo spoedig mogelijk.
VRIENDENADMINISTRATIE
Via het mailadres vrienden@solon-toneel.nl kunt u terecht met al uw vragen over uw
vriendschap, het verlengen/opzeggen, het doorgeven van uw (digitale)
adreswijziging, etcetera.
VRIENDSCHAP VERLENGEN
Tegen de tijd dat uw vriendschap gaat verlopen ontvangt u van ons bericht. Wij geven u de
optie uw vriendschap met een jaar te verlengen. U kunt natuurlijk ook zelf contact met ons
opnemen via vrienden@solon-toneel.nl
Het staat Solon vrij jaarlijks de kosten van ‘Vrienden van Solon’ te herzien. Mocht de
vereniging wegens omstandigheden genoodzaakt zijn het minimumbedrag te herzien,
informeren wij u tijdig daarover via uw opgegeven email-adres.

Aanmeldformulier ‘Vrienden van Solon’
Ondergetekende wordt Vriend van Solon en geeft hierbij machtiging aan Solon om het
aangegeven bedrag van zijn/haar bankrekening af te schrijven. Uw Vriendschap loopt per
theaterseizoen (september-juli). In september geven wij u de mogelijkheid uw vriendschap te
verlengen. U kunt het ingevulde formulier digitaal opsturen naar vrienden@solon-toneel.nl
of per post naar Europaplein 217, 3526 WE Utrecht ten name van Solon.
Ja, ik accepteer de voorwaarden en word Vriend van Solon voor het bedrag van:
€40,- (minimumbedrag)

€50,-

Anders, namelijk: € .........

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam (voor + achternaam): ……………………………………………………………

Email-adres: ……………………………………………………………………………

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………

Bankrekeningnummer (IBAN): ……………………………………………..…….…….

