
 

INSCHRIJFFORMULIER FILMKRING - zomeraanbieding- 2018 

 

Aangebracht door 
 
Naam Filmkring lid :     …………………………………………………………………………………………….... 

 
Postcode: ………………       Huisnummer: …………..                  Filmkringdag:……………….…….. 

 
Handtekening:…………………………………………………… 
 
 

Gegevens nieuw Filmkring lid    (graag invullen in blokletters) 

 
Naam : ……………………………………………………...        Voornaam :………………………………………  
 
Straatnaam :………………………………. ……………...         Huisnummer :……………………………….….. 

 
Postcode :   ………………                Woonplaats: ………………………………………………………………… 

 
Telefoonnummer: ……………………………..        E-mailadres: ………………………………………..……. 
 
Geboortedatum:  ……-…....-………… 

 
Omcirkel de door u gekozen filmkringochtend en schrijf uw tweede voorkeur op. 
 

Ochtend 1ste voorkeur:  donderdag 2 - donderdag 4 
 

vrijdag 1 - vrijdag 3 -  vrijdag 4   
 

maandag 1 - maandag 2 – maandag 3  
 

dinsdag 1 -  dinsdag 3  
  

woensdag 3  
 

Ochtend 2de voorkeur:             ………………….….   
 

Naast een volledig ingevuld inschrijfformulier dient u een pasfoto in te leveren bij het formulier.  
Zie voor de zomeraanbieding voorwaarden op de achterzijde van dit inschrijfformulier. 

UW INCASSO: 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Natlab door Plaza Futura om jaarlijks een incasso-
opdracht te sturen naar uw bank om het bedrag € 65,- van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend 
dit bedrag van uw rekening af te schrijven in overeenstemming met de opdracht van Natlab door Plaza Futura. 

IBAN-Rekeningnummer: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Bank: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Naam rekeninghouder: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 
Datum: ………………………….          Handtekening: ……………………………………………...... 
 
Wij begrijpen dat uw gegevens privé zijn. Met uw toestemming gebruiken wij uw contactgegevens om u te informeren 
over wijzigingen in onze programmering die voor u van belang zijn of u op de hoogte te brengen van voor u 
interessante voorstellingen en speciale acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een 
e-mail te sturen naar secretariaat@plazafutura.nl  
□Ja, ik ontvang graag mail van Natlab over speciale acties. 
 

mailto:secretariaat@plazafutura.nl


De zomeraanbieding Filmkring 2018-2019 is geldig t/m 15 september 2018. 
 
Opgeven van een nieuw lid kan via een Filmkring lid met een geldig Filmkring lidmaatschap voor het 
komende filmkringseizoen 2018-2019. 
 
Als Filmkring lid ontvangt u voor het aanbrengen van een nieuw lid twee vrijkaartjes voor een reguliere film 
naar keuze. Het nieuw aangebrachte Filmkring lid ontvangt een dichtbundel van Merel Morre. 
 
Na de administratieve verwerking wordt de persoonlijke Filmkringpas voor u aangemaakt. Bij het ophalen 
van de Filmkringpas ontvangt u tevens de dichtbundel en liggen de twee vrijkaartjes klaar.  
 
 
 
 
 


