
 

 

INSCHRIJFFORMULIER LUSTRUMGALA 24 MEI 2019 

 

Ja, ik meld me graag aan voor het Lustrumgala dat plaats zal vinden op 24 mei 2019 in het 

Honigcomplex te Nijmegen (s.v.p. in blokletters invullen) 

 

Achternaam   : …………………………………………………………………………… 

Voornaam   : …………………………………………………………………………… 

Kantoor   : …………………………………………………………………………… 

Factuuradres   : …………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer  : …………………………………………………………………………… 

E-mailadres   : …………………………………………………………………………… 

Dieetwensen   : …………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………… 

 

Ticketprijzen  

Ticketprijs voor huidige leden van Jonge Balie Gelderland:  € 55,-  

Ticketprijs bij aanmelding uiterlijk op 14 maart 2019 (early bird): € 45,- 

 

Reguliere ticketprijs (niet-leden):      € 65,-  

Ticketprijs bij aanmelding uiterlijk op 14 maart 2019 (early bird): € 55,- 

 

Prijzen zijn inclusief diner, drankjes en een fenomenaal galafeest. 

  



 

Graag uiterlijk woensdag 15 mei 2019 een volledig ingevuld formulier per e-mail verzenden aan:  

mevrouw mr. A.J.C. Houwers 

e-mailadres: houwers@dirkzwager.nl 

o.v.v.:  aanmelding Lustrumgala 2019 + uw naam  

 

* De early bird prijs geldt voor alle aanmeldingen die voor 15 maart 2019 zijn ontvangen. Enkel en 

alleen de toezending van een ingevuld en getekend inschrijfformulier geldt als aanmelding.  

** LET OP: u kunt zich uiterlijk tot 15 maart 2019 kosteloos afmelden. Indien u zich na 15 maart 2019 

afmeldt of zich na die datum aanmeldt, bent u de ticketprijs onverkort verschuldigd.  

*** Tickets staan op naam. Indien u uw ticket aan een (oud-)baliegenoot overdraagt, brengt u mr. 

Houwers daarvan per e-mail op de hoogte.  

Bij ondertekening verklaart ondergetekende in te stemmen met de volledige inhoud van het 

inschrijfformulier en verklaart hij/zij aan alle verplichtingen die hieruit voortvloeien volledig en tijdig 

te zullen voldoen. Ondergetekende verklaart zich daarnaast akkoord met de volgende privacyregels: 

Door deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door de Jonge Balie Gelderland, waaronder 

begrepen maar niet uitsluitend het zeilweekend, het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee en de Jonge 

Balie Reis, geef ik toestemming voor het plaatsen van foto’s en/of video’s op de door de Jonge Balie 

Gelderland beheerde media, waaronder begrepen maar niet uitsluitend de Facebookpagina en de 

website van de Jonge Balie Gelderland.  

Het privacystatement van de Jonge Balie Gelderland is digitaal te raadplegen via 

http://www.jongebaliegelderland.nl/privacystatement.  

 

Naam:  …………………………………………………………………….. 

Datum:  …………………………………………………………………….. 

 

Handtekening: …………………………………………………………………….. 
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