Vriend worden van Filmhuis Cameo te Zoetermeer?
Uw voordeel als Vriend:
•

•
•

U ontvangt een vriendenpas. Op vertoon van deze pas aan de kassa van
het Stadstheater te Zoetermeer ontvangt u een korting van € 1,50 op alle
films die door Filmhuis Cameo worden vertoond.
U krijgt bovendien korting op speciale filmevenementen en festivals die
het Filmhuis Cameo organiseert.
Ook ontvangt u kosteloos op uw huisadres onze programmafolders met
alle informatie over het filmprogramma.

Filmhuis Cameo weet zich gesteund door een vaste kring van enthousiaste,
regelmatige bezoekers waartoe u als Vriend behoort. Uw financiële bijdrage
vormt een welkome ondersteuning van de activiteiten van ons filmhuis.
U meldt zich aan door dit formulier in te vullen en te ondertekenen.
U kunt het ondertekende formulier inleveren bij een filmvoorstelling van
Filmhuis Cameo; of scannen en als bijlage mailen naar
filmhuiscameo@gmail.com ; of opsturen naar Vriendenadministratie Filmhuis
Cameo, Penninghove14, 2726BV Zoetermeer.

De contributie voor 2018 bedraagt € 12,50.

Voor uw en ons gemak werken we met een automatische incasso.
Uw vriendenpas ontvangt u daarna zo snel mogelijk.
Voor verwerking van de gegevens wordt gebruik gemaakt van het
reserveringssysteem van Stadstheater Zoetermeer. De gegevens worden uitsluitend
ten behoeve van Filmhuis Cameo Zoetermeer gebruikt.

Privacy statement:
Filmhuis Cameo gebruikt uw persoonsgegevens alléén voor het beheer van haar
Vrienden en Nieuwsbrieflezers, ten behoeve van incasso van de Vriendenbijdrage,
voor verkrijging van Vriendenkorting en voor de aankondiging van films. Zie ook
website www.filmhuiscameo.nl voor uitvoerige informatie.

Aanmeldingsformulier
Ik meld mij aan als Vriend van Filmhuis Cameo te Zoetermeer.
De heer/mevrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)
Voorletters ………………Achternaam ………………………………………………………….………………………….
Straat …………………………………………………………………………………………… Huisnummer ……………..
Postcode ……………………………. Woonplaats ..........………………………………………………………………
E-mailadres ………………………………………………………………………………………………………………………..
Telnr.…………………………………………………………………………………………………………………………………….
IBAN ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ik wil wel/niet de digitale nieuwsbrief ontvangen (doorhalen wat niet van toepassing is).
Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
STICHTING FILMTHEATER ZOETERMEER
om jaarlijks de contributie* als Vriend van bovengenoemd filmtheater af te schrijven van
mijn bankrekening.
Ik behoud mij het recht voor om binnen 56 dagen na afschrijving het bedrag terug te
laten boeken naar mijn bankrekening.
Datum ………………………………

Handtekening ………………………………………………………………

U kunt het ondertekende formulier inleveren bij een filmvoorstelling van Filmhuis Cameo;
of scannen en als bijlage mailen naar filmhuiscameo@gmail.com; of opsturen aan
Vriendenadministratie Filmhuis Cameo, Penninghove 14, 2726BV Zoetermeer.

*De contributie voor 2018 bedraagt € 12,50
Filmhuis Cameo gebruikt uw persoonsgegevens alléén voor het beheer van haar Vrienden
en Nieuwsbrieflezers, ten behoeve van incasso van de Vriendenbijdrage, voor verkrijging
van Vriendenkorting en voor de aankondiging van films.

