
 
 
Reserveringsformulier VIP-tafel 
FRIESIAN PROMS 12 januari 2023 
 
 

VIP-tafel  FRIESIAN PROMS  
 
Tafel voor 6 personen met bedrijfsnaam tijdens FRIESIAN PROMS op 12 januari.   
 
O………. FRIESIAN PROMS op donderdagavond 12 januari      € 1. 395,-* 
 
* inclusief bediening op de VIP-tribune. Inbegrepen koffie/thee/hapje & drankje (binnenlands gedistilleerd) 
waarbij u voor aanvang van het programma geniet van een diner in Hotelplaza/Brasserie The Globe 
(Westcord hotel lobby) , excl btw.    
 
Plaatsing is op volgorde van binnenkomst. 
 
Opmerkingen: __________________________________________________________________________ 
 
Genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW. Indien u gebruik maakt van onderstaande eenmalige machtiging 
krijgt u 2% betalingskorting.  
Betaling: Uw betaling dient binnen 14 dagen na facturatie bij  ons binnen te zijn 
 
Annulering: Annulering kan uitsluitend aangetekend plaatsvinden. Annulering na  1 januari 100% van het 
totaalbedrag, annulering na 1 december 50% van het totaalbedrag. 
 
Plaats + datum       Handtekening 
 
………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

Bedrijfsnaam:  
 

Contactpersoon:  
 

Kantooradres:  
 

Postcode  Plaats:  
 

Postadres:  
 

Postcode Plaats:  
 

Telefoon:  
 

Website:  
 

Emailadres:  
 



 

 
Europese eenmalige incasso machtiging SEPA 
Naam:   Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek” 
Adres:   Oprijlaan 1 
Postcode:  9205 BZ  Woonplaats: Drachten 
Land:   Nederland  Incassant ID: NL43ZZZ400012060000 
Kenmerk machtiging:  HK2023 + bedrijfsnaam 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek” om een  
eenmalig incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig 
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-
Stamboek”.  

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. 
 
Naam:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode:  …………………………………… Woonplaats: ……………………………………………………………  
 
Rekeningnummer  
(IBAN):    …………………………………………………………………………………… 
 
Plaats en datum: ……………………………………………………………………………………  
 
Handtekening:  ………………………………………………………………………………….. 
 
 
Indien de machtiging oninbaar blijkt, worden er administratiekosten in rekening gebracht. 
 
 
 
Wilt u dit formulier ingevuld en ondertekend retourneren aan: 
 
KFPS   t.a.v. Eveline van Kooten 
Postbus 624    9200 AP   Drachten 
mail: hengstenkeuring@kfps.nl 
Tel: 0512-369436 
www.kfps.nl 


