BESTELFORMULIER

Contactpersoon/Bezoeker 1
Naam: ................................................................ Tel..............................
Adres:................................................................ Postcode ...................
Plaats: ....................................... E-mail: ...............................................
COVID-status 0-Gevaccineerd 0-Sneltest (aankruisen)
Hulpmiddel: 0-Geen 0-Scootmobiel 0-Rolstoel 0-Rollator

(aankruisen)

Bezoeker 2
Naam: ................................................................ Tel..............................
COVID-status 0-Gevaccineerd 0-Sneltest (aankruisen)
Hulpmiddel: 0-Geen 0-Scootmobiel 0-Rolstoel 0-Rollator

(aankruisen)

Donderdag 9 september 18.00 uur
Ik bestel ..........ticket(s) standaard voor de familie BBQ ad. € 15,Ik bestel ..........ticket(s) vegetarisch voor de familie BBQ ad. € 15,Vrijdag 10 september 14:00 uur
Ik bestel .... ticket(s) voor de Italiaanse middag ad. € 15,Vrijdag 10 september 19:30 uur
Ik bestel .... ticket(s) voor de Italiaanse avond ad. € 15,Zaterdag 11 september 19:00 uur
Ik bestel .... ticket(s) voor de bingo ad. € 15,,Zondag 12 september 13:30 uur
Ik bestel .... ticket(s) voor de korenmiddag ad. € 5,Ik bestel .... Consumptiemunten ad. € 1,-

Bestellen en betalen: Zie achterzijde van dit formulier.
Festival Swettehiem is een activiteit van de
Stichting Bewoners Swettehiem-Westeinde.
Pieter Sipmawei 138, 8915 EC Leeuwarden.
Telefoon: 0850483755
E-mail: info@festivalswettehiem.nl

Bestellen en betalen
Er zijn diverse manieren om kaarten te bestellen en te betalen.
1-Via dit bestelformulier (zie onder hoe in te leveren en te betalen)
2-Via de ticketlijn 085 048 3755
3-Online via www.festivalswettehiem.nl (betalen op diverse manieren)
Inleveren en betalen van dit formulier:
-Inleveren bij kringloopwinkel The Golden Oldies Shop, Pieter Sipmawei 6. 8915 EA
Leeuwarden. Geopend van dinsdag t/m zaterdag tussen 13:00 en 16:00 uur.
*Betaling kan contant, PIN, bankoverschrijving naar NL47INGB0007482433 t.n.v.
Stichting Bewoners Swettehiem-Westeinde of door invullen van onderstaande incassomachtiging.
-Opsturen naar Festival Swettehiem, Pieter Sipmawei 6, 8915 EA Leeuwarden.
*Betaling kan contant in envelop, met bankoverschrijving naar NL47INGB0007482433 t.n.v. Stichting Bewoners Swettehiem-Westeinde of door invullen van onderstaande incassomachtiging.

Machtiging automatische incasso
Hiermede ga ik akkoord met een eenmalige incasso van de kosten voor de kaarten
genoemd aan de andere zijde van dit formulier.
Tenaamstelling bankrekening: ……………………………………………………..
IBAN Nr: ……………………………………………………………………………
Datum:

………..-………….-2021

Handtekening: ………………………………………………………………………...

Ticketlijn 085 048 3755
www.festivalswettehiem.nl

