
PROEFKAMERMUZIEK 
Seizoen 2022-2023 | bestelformulier optredens Grote Kerk, Muiden 
 
BESTELLEN ABONNEMENTEN en BESTELLEN DONATEURS 
 
Een abonnement bestaat uit minimaal 4 optredens. U kunt ook voor 5 of 6 optredens kiezen. 
Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Donateurs hebben voorrang. 
Indien geen plaatsen op stoelen meer beschikbaar zijn, dan wordt uw abonnement aangepast 
naar plaatsen in banken middenschip. In dat geval ontvangt u per e-mail bericht en wordt het 
teveel betaalde teruggestort. U kunt ook online bestellen! www.proefkamermuziek.nl 
 
Donateurs besparen bij zes concerten € 60,00 op losse plaatsbewijzen! Zij krijgen de beste 
plaatsen, vooraan bij het podium. De netto kosten voor donateurs (donatie + abonnement) 
zijn maar een beetje hoger dan voor reguliere abonnementhouders. Donateur worden? Vul 
hieronder uw algemene gegevens in en ga dan door naar de volgende pagina: “Bestellen 
donateurs”. 
 
Achternaam  ………………………..……………….…  Voorletters ……….…………………………. 
 
O  De heer  O  Mevrouw                  (aankruisen wat van toepassing is)  
 
Adres  ……………………………………………………….………………………………….…. 
 
Postcode ……………………………. Woonplaats ……….……………...……………….…. 
 
E-mail  ………………………………………………………………………………………..……. 
 
Telefoon ………………………….  Geboortejaar .………………...……...............………. 
 
Prijzen losse kaarten: middenschip stoel € 31,50 - bank € 27,50 Abonnementen: 14% korting. 
 

Datum Programma Aantal 
kaarten*  Abonnementsprijzen ** Subtotaal 

Zo 25 sept 
15.30 

Pynarello 
Negen!  X    Stoel € 27,50 | Bank € 23,50  

Za 12 nov 
20.00 

Hexagon Ensemblke 
Heen naar de natuur  X    Stoel € 27,50 | Bank € 23,50  

Vr 23 dec 
20.00 

Camerata Trajectina 
Kerstconcert  X    Stoel € 27,50 | Bank € 23,50  

Wo 15 mrt 
20.00 

Ned Blazers Ensemble 
Concert in vorm peer  X    Stoel € 27,50 | Bank € 23,50  

Za 6 mei 
20.00 

BarokOpera Amsterdam 
Reis naar de Maan  X    Stoel € 27,50 | Bank € 23,50  

Za 17 juni 
20.00 

Lisa Jacobs 
Summernight concert 

 X    Stoel € 27,50 | Bank € 23,50  
 
* bij een abonnement minimaal 4 optredens kiezen      Subtotaal € ……..….. 
** omcirkel ‘stoel’ of ‘bank’     Administratiekosten abo €      5,50 + 

Totaal  €  …..……. 
 

Ik zal het totaalbedrag voor het abonnement(en) overmaken op rekening NL 46 ABNA 05 79 18 79 93 t.n.v. 
Stichting Art connects People onder vermelding van: ‘uw naam op het bestelformulier en PKM 22-23’. 
 
 
Handtekening …………………………………………………   Datum    ………...………. 
 
Het ingevulde formulier voor 23 september in een enveloppe sturen naar: PROEFKAMERMUZIEK, Nooit 
Gedacht 118, 1398 EG Muiden, of mail een scan naar: reserveren@proefkamermuziek.nl. Na ontvangst van 
uw bestelling en de betaling wordt aan u per e-mail een bevestiging gestuurd.  
U kunt ook heel eenvoudig online bestellen! www.proefkamermuziek.nl 
 
Uw adresgegevens worden door Art connects People, de stichting waar Proefkamermuziek onderdeel van is, gebruikt om u te informeren 
over de programma’s, wijzigingen, acties en overige activiteiten. 



 
 

PROEFKAMERMUZIEK 
Seizoen 2022-2023 | bestelformulier nieuwe donateurs Muiden 
 
BESTELLEN DONATEURS 
 
Abonnement(en) voor donateurs zijn altijd voor alle zes de optredens in de serie in Muiden. 
De plaatsbewijzen zijn voor de beste plaatsen op stoelen in het middenschip, op de eerste 
rijen voor het podium.  
 
Donateurs bieden wij als dank, in de jaren dat zij schenken, abonnementen met extra korting. Nadat 
wij uw bestelformulier ontvangen hebben, sturen wij u een bevestiging met daarop aangegeven op 
welke wijze u het bedrag van het abonnement(en) en het bedrag van de donatie kunt voldoen. De 
betalingen dienen namelijk gescheiden te worden gedaan. Als u meerjarig schenkt dan ontvangt u 
tevens de schenkingsakte. Als donateur zijn de jaarlijkse netto kosten van uw meerjarige 
donatie plus een donateurs-abonnement maar een beetje hoger dan die van een regulier 
abonnement!  
 
Ik wil graag donateur-abonnement(en) bestellen: 
 
…… (aantal abonnementen) x  € 130,00    =  € ……….…………. 
 
 
en doneer tevens (aankruisen):  
 
 
O  5 jaar (meerjarige schenking, jaarlijks voor 125% fiscaal aftrekbaar) 
 
O  1 jaar (fiscaal aftrekbaar, drempel 1% drempel verzamelinkomen van toepassing)  
 
 
een bedrag van € 175,00  x  …... (aantal abonnementen)  =  € ……….…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening:   ……………………………………………….. Datum: …………………... 
 
Het ingevulde formulier voor 23 september in een enveloppe sturen naar: PROEFKAMERMUZIEK, Nooit 
Gedacht 118, 1398 EG Muiden, of mail een scan naar: reserveren@proefkamermuziek.nl. Na ontvangst van 
uw bestelling en de betaling wordt aan u per e-mail een bevestiging gestuurd.  
U kunt ook heel eenvoudig online bestellen! www.proefkamermuziek.nl 
 
Uw adresgegevens worden door Art connects People, de stichting waar Proefkamermuziek onderdeel van is, gebruikt om u te informeren 
over de programma’s, wijzigingen, acties en overige activiteiten. 


