
 

 

INFO SEIZOENKAARTEN 2016-2017 

Beste supporter, 

Wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen van de verkoop van 
seizoenkaarten voor  
het seizoen 2016-2017. Wij hebben dan ook de volgende belangrijke informatie voor u. 
 
Een van onderstaande mogelijkheden is op u van toepassing; 

A) U had een seizoenkaart voor het seizoen 2015-2016 en wilt voor het nieuwe seizoen HETZELFDE vak,  
rij en stoelnummer;  
 

B) U had een seizoenkaart voor het seizoen 2015-2016 en wilt voor het nieuwe seizoen een ANDER vak,  
rij en stoelnummer;  
 

C) U had GEEN seizoenkaart voor het seizoen 2015-2016 en wilt wel een seizoenkaart voor het nieuwe 
seizoen.  

WAT MOET U DOEN  

Valt u onder groep A, dan maakt u het, door u verschuldigde bedrag (zie hiervoor de bijlage) zo spoedig    
mogelijk over naar rekeningnummer NL23RABO0128660635 t.n.v. Stg. Topijshockey Tilburg, met     
vermelding van NAAM, VAK, RIJ en STOEL nummer. U hoeft dus GEEN formulier in te vullen. 

Tot 1 juni 2016 blijft deze plaats voor u gereserveerd, na deze datum vervalt uw reservering. Indien de betaling 
vóór deze datum op onze rekening staat ontvangt u voor iedere seizoenkaart een fansjaal. 

Valt u onder groep B, vul dan bijgaand formulier VOLLEDIG in en mail dit naar tickets@trappers.nl of           
geef het af op het kantoor op maandag, woensdag of vrijdag tussen 10.00-12.00 of deponeer het formulier         
in de brievenbus bij het kantoor.  

Valt u onder groep C, vul dan bijgaand formulier VOLLEDIG in en mail dit naar tickets@trappers.nl of          
geef het af op het kantoor op woensdag en/of vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur of deponeer het  formulier in de 
brievenbus bij het kantoor.  

Voor zowel B als C geldt, dat ook hier de betaling kan geschieden (zie A). Indien de gewenste stoel niet 
beschikbaar is, zal z.s.m. contact met u worden gezocht. 

Wij vertrouwen erop, u op dit moment duidelijk te hebben geïnformeerd en wachten uw reactie af.  

 

Met sportieve groet, 

Management DESTIL Trappers 
013-5458178 
 
 
Bijlage; wijzigings/aanmeldingsformulier   

mailto:tickets@trappers.nl


 
Wijzigings/bestelformulier seizoenkaart seizoen 2016-2017  
Naam:……………………………………………………………………………………. 
 
Adres:…………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode:………………………Woonplaats:………………………………………….. 
 
Geb.datum:…………………….Tel.nr…………………….Mobielnummer…………… 
 
E-mailadres:………………………………………………………………………………. 
 
Bestaande seizoenkaarthouder?  Ja en ik wil dezelfde plaats (u hoeft geen formulier in te vullen). 

 

 
 
 Ik ben geen seizoenkaarthouder en zou graag de volgende plaats willen reserveren: 
 

Vak………………..Rij……………………Stoel……………………… 
 
Tarieven seizoenkaarten 2016-2017: (SKH=seizoenkaarthouder) 
 
 Nieuwe 

seizoenkaarthouders 
SKH 2015-2016 

tot 1-6-2016 (-/-10%) 

SKH 2015-2016 

 vanaf 1-6-2016 (-/-5%)  

Vakken C-F-H € 250,00 € 225,00 € 237.50 

AOW-gerechtigden € 215,00 € 193,50 € 204,25 

Jeugd 5 t/m 17 jaar € 150,00 € 135,00 € 142,50 

    

Sfeervak D1+D2 staan (rij 8 t/m 10) € 160,00 € 144,00 € 152,00 

Vak D1+D2 zit (rij 1 t/m 7) + D3 € 225,00 € 202,50 € 213,75 

Jeugd 5 t/m 17 jaar (staan) € 125,00 € 112,50 € 118,75 

Jeugd  5 t/m 17 jaar (zit) € 150,00 € 135,00 € 142,50 

AOW-gerechtigden (zit) € 195,00 € 175,50 € 185,25 

    

Actieve jeugdleden DESTIL 
Trappers (alleen C-D-F-H) 

€  75,00 €   75,00 €  75,00 

    

VAK G € 300,00 € 270,00 € 285,00 

AOW-gerechtigden € 255,00 € 229,50 € 242,25 

Jeugd 5 t/m 17 jaar € 225,00 € 202,50 € 213,75 

 

Tilburg………………………… 

Handtekening………………………….   Formulier s.v.p. volledig invullen  


