
Nationale Taptoe 2015
24 t/m 27 september | Ahoy Rotterdam 

Drums of liberation

Nationale Taptoe 2015

Naam: .................................................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................................
Postcode: .................... Plaats:...................................................Land:............................................
Telefoon: ............................................................. E-mail: ......................................................................
IBAN: ..................................................................................................................................................................
BIC*: ......................................................................................................................................................................
Plaats en datum: ............................................................................................................... ...................

Handtekening.............................................. .................................. .................................. ......................

Ja, ik wil graag .... rolstoelplaats(en) en .... 
rolstoelbegeleidersplaats(en) reserveren
Ja, ik wil graag 1 / 2* extra arrangement(en) a €30,- p.p. 
bijboeken

Ik verleen eenmalig een machtiging aan de Stichting Nationale Taptoe om 
€  10,- / € 20,- /  € 50,- / € 80,-*  + € 2,50 (administratiekosten per bestelling) 
Af te schrijven van mijn hiernaast vermelde bankrekening. 
Ik ben:

Ja, ik bestel 1 / 2* entreekaart(en) van €10,- voor de 
Veteranenvoorstelling op 24 september 2015 

van Defensie (Landmacht / Luchtmacht / Marine) *
een actief dienende veteraan / veteraan *
Veteranenpasnummer: ..............................................................................................................
Ik ben dienstslachto� er*
Slachto� erpas inschrijfnummer:.......................................................................................
van politie*

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Nationale Taptoe om een eenmalige incasso-
opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Stichting Nationale Taptoe.  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Veteranenvoorstelling donderdag 24 september 
aanvang 14.00 uur | ontvangst vanaf 10.00 uur

Het vfonds biedt in samenwerking 
met het Ministerie van Defensie 
onze veteranen en dienstslachto� ers 
een prachtig arrangement voor de 
Veteranenvoorstelling op donderdag 
24 september. Ook Politie-veteranen 
zijn uitgenodigd.  Ontvangst is vanaf 
10.00 uur en de voorstelling begint om 
14.00 uur.  U krijgt ook een Indisch bu� et 
aangeboden. 

Eigen bijdrage is € 10,- euro per persoon 
met een maximum van twee personen. U 
kunt ook 2 personen extra meenemen á 
€ 30,- euro per persoon. Per bestelling komt 
daar nog € 2,50,- voor administratiekosten 
bij.  Aanmelden kan met onderstaande 
bestelbon deze kunt u sturen naar de 
Stichting Nationale Taptoe. De bestelbon 
is een machtiging om het verschuldigde 
bedrag van uw rekening af te boeken. 
     www.nationaletaptoe.nl

BESTELBON Opsturen naar: Stichting Nationale Taptoe, Antwoordnummer 10049, 5260 VB Vught

Naam:    Stichting Nationale Taptoe
Adres:    Antwoordnummer 10049
Postcode:   5260 VB  Plaats: Vught Land: Nederland
Incassant ID:   NL10ZZZ411027070000
Kenmerk machtiging: Uw klantnummer (wordt ingevuld door 
   de organisatie)
Reden betaling:  Bestelling entreekaarten 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 




