Aanvraag IJzeren Man Abonnement 2017 - VOORVERKOOP
10% korting in de voorverkoop (1 t/m 23 april 2017).

Vergeet je
(pas)foto niet aan
te leveren! (met
daarop voornaam,
achternaam en
geboortedatum)
Afmeting:
3,5 cm x 4,5 cm.

1. Vul per persoon a.u.b. het onderstaand formulier volledig in.
2. Voeg je pasfoto toe met je voornaam, achternaam en geboortedatum op
de achterkant van de foto.
3. Geef het formulier met pasfoto af bij de kassa bij de IJzeren Man. In april iedere
maandag tussen 10:00 en 17:00 uur en dinsdag t/m zaterdag tussen
9:00 en 17:00 uur.
4. Of stuur het formulier op via de post naar onderstaand adres van de IJzeren Man.
5. Het totaalbedrag kan direct contant of per pin bij de IJzeren Man worden voldaan.
Het totaalbedrag kan ook overgemaakt worden op rekeningnummer NL53 RABO 01182.724.62 ten name
van IJzeren Man BV o.v.v. ‘abonnement’ met je voor- en achternaam.
6. Het abonnement ligt vanaf 24 april 2017 klaar bij de kassa van de IJzeren Man.
7. Voor openingstijden zie www.ijzerenman.nl en volg IJzeren Man via Facebook.

Mijn gegevens:
Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum (dag-maand-jaar):

Leeftijd:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Straat + huisnummer:

Postcode + woonplaats:

Geslacht:
Man

Vrouw

Ik kies het volgende abonnement:
4 jaar en ouder

Van:
€ 50,00

Voor:
€ 45,00

Mijn toestemming:
Door het aankruisen sluit je een overeenkomst met IJzeren Man BV en verklaar je akkoord te gaan met de
abonnementsvoorwaarden. Deze voorwaarden staan op www.ijzerenman.nl en liggen bij de kassa van de
IJzeren Man.

Datum:

Handtekening:

IJzeren Man
afd. abonnementen
Boslaan 49
5263 NX Vught

In te vullen door medewerker
IJzeren Man Vught
Betaling:
o
o
o

is op __ - __ - 2017 contant voldaan
is op __ - __ - 2017 per pin voldaan
is op __ - __ - 2017 per bank voldaan

o
o

pasfoto is toegevoegd.
pasfoto wordt later via de post of
digitaal opgestuurd.

073 - 657 20 93
info@ijzerenman.nl
www.ijzerenman.nl
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