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Ja, ik wil Vriend worden van het Koninklijk Conservatorium. 
 
 
 
 
Voornaam……………………………………………………...Achternaam……………………………………...………… 
 
Adres……………………………………………………………Postcode/Plaats…………………………………………… 
 
E-mail…………………………………………………………..Telefoon………………………………………………….. 
 
Bedrag  (kruis aan) 
 
[ ] €50 per academisch jaar 
  
[ ] €100 per academisch jaar 
   
[ ] €150 per academisch jaar 
 

Ik maak mijn vriendenbijdrage over op rekeningnummer NL47 ABNA 0563827831 van Stichting Vrienden van 

het Koninklijk Conservatorium onder vermelding van ‘Bijdrage Stichting Vrienden van het Koninklijk 

Conservatorium’.  

 
 

 
Plaats …………..…………………………..………………….Datum …………..…………………………..……………. 
 
 
 
 
Handtekening…………..…………………………..………………………………………………………………………… 
 
 
Voor de voorwaarden & condities: z.o.z. 

 
Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar:  
 

Stichting Vrienden van het Koninklijk Conservatorium 

T.a.v. Christine Philips 

Antwoordnummer 93324 

2509 UB Den Haag (postzegel niet nodig)  

 

Wij sturen u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. 
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Voorwaarden & Condities  
 
Voorwaarden Vrienden van het Koninklijk Conservatorium (zoals bij inschrijving) 

 De vriendschap loopt van 1 september t/m 31 augustus (gelijk aan het academisch jaar) en wordt jaarlijks 
automatisch verlengd, tenzij men het vóór 1 juli schriftelijk of per vrienden@koncon.nl beëindigt. 

 Bij aanvang van het academisch jaar ontvangen de vrienden een betaalverzoek voor de jaarlijkse bijdrage.  

 De bijdrage voor vrienden bedraagt minimaal €50,- per jaar. Het bedrag dat men aangeeft op het 
inschrijfformulier is het bedrag dat jaarlijks wordt aangehouden. Men kan het bedrag jaarlijks vóór 1 juli 
schriftelijk of per vrienden@koncon.nl wijzigen met een minimum van €50,- per jaar. 

 Een vriendschap is geldig voor één persoon en persoonsgebonden. Op vertoning van de vriendenpas in 
combinatie met een legitimatiebewijs kan men gebruikmaken van de vriendenkortingen aangeboden door het 
KC. www.koncon.nl/wordvriend  
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