INGEVULD EN ONDERTEK END
TEZAMEN MET EEN KO PI E
LEGITIMATIEBEW IJS N AAR:
(POSTZEGEL NIET NODIG)

1

NAC BRED A B.V.
T.A.V. SERVIC E- & INFORMATIEDESK / TIC KETING
ANTWOORDNUMMER 10223
4800 VB BRED A

VUL ONDERSTAANDE GEGEVENS ZO COMPLEE T MOGELIJK IN
Bedrijfsnaam:

M /V

Naam:

NAW-gegevens

Adres:
Postcode / Plaats:
E-mail:
Schrijf me in voor de digitale NAC - nieuwsbrief voor seizoenkaarthouders
IBAN-nummer:
Telefoon 1:
Telefoon 2:
Geb. Datum:

2

KIES UW PLAATS IN HET RAT VERLEGH STADION

!

Kies hier onder de door u gewenste plaats in het stadion.

•

Indien u met meerdere personen naas t elkaar wens t te zitten,
dienen de betr effende aanvraagform ulieren aan elkaar gehec ht
in één envel op aan ons ges tuurd te worden.

•

Indien plaatsi ng binnen uw voorkeur ni et m ogelijk is, wijst
NAC Br eda u een alter natiev e plaats toe op dezelfde tribune, waar
mogelijk binnen hetz elfde v ak

•

Hoe breder uw k euz e, hoe gr oter de k ans dat we u k unnen plaats en

•

Geef eventueel met nummers in de vak jes uw voork eur aan, waarbij
numm er 1 uw eerste v oorkeur is.

De prijzen vindt u op www.nac.nl /s eizoenk aar t

Vak E • B-Side (zit)
Vak EE • B-Side (staan)
Vak G (zit)
Eretribune (F3 t/m F7)

Zo ver mogelijk richting het midden *

Rij 1 t/m 8 **
Rij 9 t/m 16 **

Vak

Eretribune (F2 of F8)

of vak

of vak

*

Zo ver mogelijk richting het midden *

Rij 17 t/m 22 **

Rij 1 t/m 8 **
Rij 9 t/m 16 **

Vak F2
Eretribune (F1 of F9, Family Card)

of

Indien niet mogelijk:

Vak F8

Rij 17 t/m 22 **

Laat mijn aanvraag vervallen
Plaats mij op de Eretribune tegen normaal tarief

Plaatskeuze

Hoofdtribune (B3 t/m B7)

Zo ver mogelijk richting het midden *
Vak

Hoofdtribune (B1, B2, B8, B9)

of vak

*

Zo ver mogelijk richting het midden *
Vak

*) Slechts één optie mogelijk

of vak

of vak

of vak

**) Meerdere opties mogelijk

!
U BENT NOG NIET KLAAR! GA VERDER OP DE ACHTERZIJDE VAN DIT FORMULIER…

*

Naast/voor/achter de seizoenkaarthouder met relatienummer

_______________ en naam ___________________________ _

gebruik dez e optie als u bij iem and geplaatst wilt worden di e al een seizoenkaart heeft.
het rel atienumm er vindt u achter op de seizoenkaart en begint altijd m et 09

Indien niet mogelijk:

Laat mijn aanvraag vervallen
Plaats mij zo dicht mogelijk in de buurt
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Betaalwijze

KIES DE WIJZE WAAROP U WENST TE BETALEN

4

Contant / PIN

U heeft uw seizoenkaart contant of per PIN betaald bij de Service - & Informatiedesk

Factuur

ALLEEN VOOR BEDRIJVEN. NAC stuurt u een factuur voor uw seizoenkaarte n.

VERGEET NIET UW FORMULIER TE ONDERTEKENEN EN EEN KOPIE LEGITIMATIEBEWIJS MEE TE STUREN
Elk jaar selecteert NAC in samenwerking met haar sponsoren en sponsoren van de Eredivisie een aantal aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn (max 7 per seizoen).

Ondertekening

U kunt dan door of namens NAC gebeld worden met de vraag of u gebruik wilt maken van dit aanbod. Uw gegevens worden niet door verkocht of weggegeven,
maar blijven in bezit van NAC. Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u dit hieronder aangeve n:
Ondergetekende wil niet gebeld/ aangeschreven worden met dergelijke aanbiedingen.
Ondergetekende verklaart dat alle bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld, tevens gaat ondergetekende akkoord met d e toepasselijkheid van de “Voorwaarden Verstrekking
(Seizoen) Club Card” en de KNVB standaard voorwaarden, deze voorwaarden kunt u vinden op www.nac.nl.

Datum:

!

2

0

1

Handtekening:

ALS U EEN SEIZOENKAART OP NAAM VAN UW BEDRIJF AANVRAAGT, DIENT U EEN KOPIE UITTREKSEL KVK MEE TE STUREN

