Stichting Classic Wings & Wheels
Krijtenberg 10 - 4904 PW Oosterhout (NB)
M: 0 615 12 56 46
E: info@classicwings-wheels.nl - www.classicwings-wheels.nl

      Oosterhout,

OVERZICHT CLASSIC WINGS & WHEELS - ARRANGEMENTEN-2019		
SUPER VIP ARRANGEMENT - € 12.000,100 entree kaarten (inclusief parkeren)
- Advertentie in full color     programmaboekje
- Vermelding op onze website middels uw bedrijfslogo
- Bedrijfsvlag en overig reclamemateriaal
- Meetingpoint voor Uw gasten
- Exclusieve catering voor Uw genodigden
- 3 tickets voor het meevliegen in een historisch vliegtuig
- 5 tickets voor het meerijden in een Oldtimer                                

Ondergetekende bestelt hiermee:

o SUPER VIP arrangement

VIP ARRANGEMENT - € 6.250,50 entree kaarten (inclusief parkeren)
- Advertentie in full color programmaboekje
- Vermelding op onze website middels uw bedrijfslogo
- Bedrijfsvlag
- Exclusieve catering voor Uw genodigden
- 2 tickets voor het meevliegen in een historisch vliegtuig
- 3 tickets voor het meerijden in een Oldtimer
SKY ARRANGEMENT - € 3.000,20 entree kaarten (inclusief parkeren)
- Advertentie in full color programmaboekje
- Vermelding op onze website middels uw bedrijfslogo
- Exclusieve catering voor Uw genodigden
- 1 ticket voor het meevliegen in een historisch vliegtuig
- 2 tickets voor het meerijden in een Oldtimer
WINGS ARRANGEMENT - € 1.000,6 entree kaarten (inclusief parkeren)
- Naamsvermelding in programmaboekje
- Exclusieve catering voor Uw genodigden
- 1 ticket voor het meerijden in een Oldtimer
WHEELS ARRANGEMENT - € 500,3 entree kaarten (inclusief parkeren)
- Naamsvermelding in programmaboekje
- Exclusieve catering voor Uw genodigden

o VIP Arrangement

o SKY arrangement
o WINGS arrangement
o WHEELS arrangement

ANBI-status: RSIN/fiscaal nummer: 809928991

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW
Datum: _________________________________________    Naam:  ______________________________________________
Bedrijf: _________________________________________ Nota-adres: __________________________________________
Postcode/plaats: _________________________________________
Telefoon:  _______________________________________ e-mail adres: _________________________________________
Dit formulier kan vanaf de website Classicwings-wheels of per post worden verzonden

Bestellen via www.classicwings-wheels.nl is ook mogelijk
Het Classic Wings & Wheels ® is een initiatief van de Stichting Classic Wings & Wheels in samenwerking met
de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht, Circuit Park Zandvoort en de Rotary Club Oosterhout.
Ingeschreven in het Handelsregister te Breda onder nr.: 20100620
ABN-AMRO Oosterhout IBAN no. NL56ABNA0590696572 BIC ABNANL2A

