Aanmeldingsformulier met de PV Wibaut
Naar nieuwjaarsconcert Andre Rieu te Amsterdam
Op zaterdag 05 januari 2019 in Ziggo Dome

PV Wibaut
Amsterdam

Deelname aan dagactiviteit nieuwjaarsconcert ‘André Rieu’
Datum

14 november 2018

Ondergetekende, NAAM PV-lid*1: ………………………………………………. (familienaam) *

Eerste voornaam voluit **4: ………………………………………
Adres*2: ……………………………………………….
PC + Woonplaats*2: ……………………………………………….
Geboortedatum*4: ………………………………………………. Geslacht: man/vrouw*2
Telefoon privé: ………………………………………………. Mobiel*2: 06 ……………………………….
(*=De naamgegevens moeten kloppen met geldig reisdocument: (meisjes)familienaam en eerste voornaam voluit (rijbewijs,
paspoort of ID-kaart). Bij de entree/ontvangstbalie van het theater ben je verplicht een geldig reisdocument te tonen).

Werkzaam bij organisatie*2:
o
o
o

Gemeente Amsterdam, Onderdeel/Organisatie*2: ……………………………………………….
PWN/PUT/PNH/Ghlm/Waternet/Waterproef/PFL/WML*2: ……………………………………………….
Persoonsnummer*2: …………….…..

Gepensioneerde, werkzaam geweest bij een van de bovengenoemde organisaties*2:
o
o

Gem Asd/PWN/PUT/PNH/Ghlm/Waternet/Waterproef/PFL/WML*2: …………………………………….
Persoonsnummer*2: gepensioneerd/…………….…..

wil deelnemen aan bovengenoemde dagactiviteit en
Komt ALLEEN/SAMEN*2* met partner/huisgenoot/introducé* (maximaal 2 personen):
NAAM*1: ………………………………………………. (familienaam) *
Eerste voornaam voluit **4: ………………………………………
Adres*2: ……………………………………………….
PC + Woonplaats*2: ……………………………………………….
Geboortedatum*4: ………………………………………………. Geslacht: man/vrouw*2
Telefoon privé: ………………………………………………. Mobiel*2: 06 ……………………………….
(*=De naamgegevens moeten kloppen met geldig reisdocument:(meisjes)familienaam en eerste voornaam voluit)

In geval van NOODSITUATIE, moet gewaarschuwd worden:
Naam*2: _________________________
Mobiel (nood)nummer van de thuisblijvers*2: 06 _______________________

Bijzonderheden*2: mindervalide / rolstoelgebruiker /_________________
Speciale dieetwensen: NEE / JA, namelijk*2: _________________________
Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890

Aanmeldingsformulier met de PV Wibaut
Naar nieuwjaarsconcert Andre Rieu te Amsterdam
Op zaterdag 05 januari 2019 in Ziggo Dome

PV Wibaut
Amsterdam

De nieuwjaarsconcert is een muzikaal programma en is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.
Bij deze activiteit van de PV zijn ook de eigen thuiswonende kinderen van de PV leden welkom.

En neemt eveneens zijn thuiswonenden kinderen mee (maximaal 2 kinderen):
Kind 1*3: ………………………………………………………… (voornaam en familienaam)
roepnaam voluit*3: ………………………………………

jongen/meisje*2

leeftijd*3: ………………………jaar

Kind 2*3: …………………………………………………………. (voornaam en familienaam) jongen/meisje*2
roepnaam voluit*3: ………………………………………

leeftijd*3: ………………………jaar

Aan de kassa kost een toegangskaart voor tweederangs plaatsen normaal € 90,-- per persoon.
De PV Wibaut biedt deze dagactiviteit aan (max 2 personen en op basis van beschikbaarheid)
voor:
o
o
o

Gemeente Amsterdam: € 70,-- medewerker, voor partner/introducé € 80,-- voor kind € 85,-WEL lid PV Wibaut: € 35,-- PV lid voor partner/introducé € 45,-- voor kind € 70,GEEN lid PV Wibaut + WEL lid samenw PV’s: € 50,-- PV lid voor partner/introducé € 60,-- en kind € 75,--

Maakt de eigen bijdrage over via op mijn naam gestelde IBAN bank nummer_____________
Specificatie betaling medewerkers Gemeente Amsterdam en maakt het totaal bedrag over voor de navolgende opties*3 :

 Medewerkers Gemeente Amsterdam:

1 persoon x € 70,00 p.p.

bedrag € … , ..

 partner/huisgenoot/introducé medewerker:

1 persoon x € 80,00 p.p.

bedrag € … , ..

 thuiswonende kinderen (max 2 kinderen):
1/2 kinderen x € 85,00 p.k.
Totaal inclusief medewerkers Amsterdam:

bedrag € … , ..
bedrag € … ,..

Specificatie betaling PV-leden samenwerkende PV’s en leden PV Wibaut.

Ben je WEL lid van PV Wibaut en jaarcontributie 2019 overgemaakt in maand november 2018 aan de PV
Wibaut dan geldt onderstaande specificatie voor het totaal bedrag (ledenkorting) voor de navolgende opties*3:

Specificatie totaal bedrag betaling vóór 30 november 2018 (feestdagen korting)
 PV Wibaut lid:

1 persoon x € 25,00 PV-lid

 partner/huisgenoot/introducé van PV-lid:

1 persoon x € 35,00 p.p.

bedrag € … , ..
bedrag € … , ..

 thuiswonende kinderen (max 2 kinderen): 1/2 kinderen x € 60,00 p.k.
Totaal inclusief leden/vroegboek korting:

bedrag € … , ..
bedrag € … ,..

Specificatie totaal bedrag betaling tussen 01 en 14 december 2018 (vroegboek korting)
 PV Wibaut lid:

1 persoon x € 35,00 PV-lid

 partner/huisgenoot/introducé van PV-lid:

1 persoon x € 45,00 p.p.

bedrag € … , ..
bedrag € … , ..

 thuiswonende kinderen (max 2 kinderen): 1/2 kinderen x € 70,00 p.k.
Totaal inclusief leden korting:

bedrag € … , ..
bedrag € … ,..

Ben je GEEN lid van PV Wibaut en WEL lid van de samenwerkende PV’s dan geldt onderstaande specificatie voor
het totaal bedrag (PV korting) voor de navolgende opties*3:
 PV-lid samenwerkende PV’s:

1 persoon x € 50,00 p.p.

bedrag € … , ..

 partner/huisgenoot/introducé van PV-lid:

1 persoon x € 60,00 p.p.

bedrag € … , ..

 thuiswonende kinderen (max 2 kinderen):
1/2 kinderen x € 75,00 p.k.
Totaal inclusief PV korting samenw PV-lid:

bedrag € … , ..
bedrag € … ,..

Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890
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PV Wibaut
Amsterdam

Maakt het totaal verschuldigde bedrag over op bankrekening NL 23 INGB 0004 9095 52 t.n.v. PV Wibaut
te Amsterdam overmaken onder vermelding van je organisatiecode (of PV Wibaut), persoonsnummer
en Andre Rieu 2019.

Deelname gebeurt op volgorde van binnenkomst complete aanmelding met de bijbehorende
betaling. Zoals altijd op basis van beschikbaarheid en wie het eerst komt die het eerst maalt.
De reiskosten van/naar Ziggo Dome te Amsterdam zijn voor eigen rekening.
De activiteit gaat door bij minimaal 40 deelnemers, er kunnen maximaal 100 deelnemers mee.
De inschrijving met de betaling sluit uiterlijk 14 december 2018 of zodra de limiet is
bereikt.
Wil je zeker zijn van deelname aan deze PV dagactiviteit geef je dan zo snel mogelijk op. Je bent
pas deelnemer wanneer het aanmeldformulier en de betaling op de bankrekening van de PV
ontvangen is.
Je aanvraag moet binnen drie dagen ontvangen/compleet zijn.
Onvolledige aanvragen worden kunnen niet verwerkt/behandeld worden.
Inschrijven voor de activiteit kan uitsluitend via het formulier.
Na ontvangst van de betaling ontvang je ongeveer 3 tot 5 dagen voor de PV ‘Nieuwjaarsconcert’
in Ziggo Dome Amsterdam de bevestigingsbrief met aanvullende informatie en de tweederangs
toegangskaarten.
Op pagina 4 staat toelichting met voorwaarden en onderteken je jouw
aanvraag/aanmelding voor deelname aan deze PV Wibaut activiteit.

Informatie:
Aanvullende informatie of vragen over deze activiteiten bel gerust M 06 52 48 02 18.

Het ingevulde formulier scannen/mailen naar p.schuitmaker@amsterdam.nl
PV Wibaut
Bestuur
E: info@pvwibaut.nl
Contactpersoon samenwerkende PV’s Peter Schuitmaker
M 06 52 48 02 18
E: p.schuitmaker@amsterdam.nl

Voor korte toelichting, voorwaarden en ondertekening zie achterzijde formulier>>

Correspondentie adres:
PV Wibaut Amsterdam
Postbus 1104
1000 BC Amsterdam

Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890

Aanmeldingsformulier met de PV Wibaut
Naar nieuwjaarsconcert Andre Rieu te Amsterdam
Op zaterdag 05 januari 2019 in Ziggo Dome

PV Wibaut
Amsterdam

Toelichting en voorwaarden:


*1 De PV leden die de jaarcontributie in de maand december hebben betaald kunnen gebruik maken van de extra vroegboek

korting voor een activiteit/reis in de maanden januari/februari.
Voor de overige maanden geldt de gebruikelijk. leden- of vroegboek zoals bij de activiteit/reis staat vermeld.


*2 Invullen wat van toepassing is.



*3 Invullen wat van toepassing is; niet ingevuld of niet betaald betekent geen deelname aan excursie(s)/opties



*4 Naam, adres, woonplaats, geboortedatum en m/v verplicht invullen conform geldig identiteitsbewijs of paspoort.

Tevens indien aangegeven een kopie van de opgegeven paspoort(en) en/of reisdocumenten meesturen.
Niet ingevuld of gevraagde kopie bijgevoegd betekent helaas uitsluiting van de reis/activiteit.


Nadrukkelijk stelt de PV dat de activiteiten of toegangskaarten uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door de leden*1 van de PV
zelf (eventueel partner en indien tevens van toepassing voor de thuiswonende kinderen).
Alleen (betalende) leden*1 van de PV kunnen schriftelijk toegangskaarten bestellen.



Het is niet toegestaan toegangskaarten voor derden te kopen.



Deelname aan activiteiten van de PV is altijd persoonsgebonden en in niet overdraagbaar aan derden.
NB: Het opgeven van een onjuiste naam, geboortedatum en/of pasfoto is strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht,
waaronder artt. 225 Sr en 232 Sr.



De PV behoudt zich het recht voor aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen of die hem frauduleus voorkomen te
weigeren.



De PV behoudt zich het recht voor deelnemers die zich niet houden aan het gestelde inlevertermijn, misdragen of frauduleus
handelen voor een lange periode uit te sluiten van activiteiten welke door de PV georganiseerd worden.



*1 Als PV-lid is het mogelijk een collega bij een (meerdaagse) activiteit als introducé mee te nemen op voorwaarde dat deze

collega ook lid van de PV-Wibaut is.


Je bent pas deelnemer wanneer het geld op de bankrekening van de PV ontvangen is en aanmelding compleet ontvangen is.
Zoals altijd op basis van beschikbaarheid en wie het eerst komt die het eerst maalt.



Je aanmelding is compleet wanneer het volledig ingevulde aanmeldingsformulier en de betaling ontvangen is. Het
aanmeldingsformulier en de betaling moeten binnen drie dagen ontvangen/compleet zijn.



Onvolledige aanvragen kunnen namelijk niet verwerkt/behandeld worden.



Deelname aan activiteiten van de PV is altijd voor eigen risico en de PV is nimmer aansprakelijk voor schade. Verzekeringen
(zoals reis-, ongevallen- of annuleringsverzekeringen en/of eventueel met samengestelde “reis”dekking af te sluiten) zijn altijd
voor rekening van de deelnemers. De PV geeft geen restitutie op de betaling van de reissom bij annulering van de opgegeven reis
of activiteit. Indien men gebruik wil maken van de eigen annuleringsverzekering, dient men eerst de aanvulling tot het volledige
kassabedrag op de bankrekening van de PV over te maken, zodat de PV geen geld bij jouw annulering hoeft bij te leggen.



Deelname aan activiteiten van de PV is geschikt voor deelnemers met een normale conditie.
Niet alle activiteiten zijn geschikt voor deelnemers die slecht ter been zijn. Houd hier rekening mee.



Voor de (meerdaagse) activiteit sluit de PV Wibaut een reisovereenkomst af met het reisbureau of organisatie welke deze
(meerdaagse) activiteit/reis voor onze deelnemers verzorgt/uitvoert.



De PV Wibaut is slechts bemiddelaar in de organisatie van deze activiteit/reis.



Het aangeboden programma is altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. De (reis)organisatie kan besluiten enkele
onderdelen (ter plaatse) aan te passen. De PV is hiervoor nimmer aansprakelijk.

Voorkom teleurstelling en vul het formulier volledig in en sluit gelijktijdig de gevraagde kopieën van de opgegeven
paspoort(en) en/of reisdocumenten bij. Het is namelijk voor de PV onmogelijk om alle deelnemers na te bellen om
missende gegevens alsnog te verkrijgen. Het ontbreekt de PV gewoonweg aan tijd en middelen.
De PV vraagt hiervoor begrip. Let op deelname is altijd voor eigen risico.

Datum ,………………………………………………..
Handtekening ,…………………………………….

PV Wibaut Amsterdam
Postbus 1104
1000 BC Amsterdam
www.amsterdam.nl

Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890

