
  Commissie HP / DP 
 

F1 GP Zandvoort 2 - 4 september 2022 
 
Beste NNPV-leden, 
 
In 2021 was er grote belangstelling voor weekendkaarten voor de F1 GP Zandvoort. 
Niet zo vreemd, Max Verstappen doet het erg goed! Er moesten uiteindelijk leden teleurgesteld worden, vanwege 
COVID werd het aantal plaatsen en kaarten helaas gehalveerd. 
 
Ook nu zijn er weer een beperkt aantal kaarten Silver 2 en Gold 3 voor 2 t/m 4 september 2022 beschikbaar 
gekomen, in totaal 36 die alleen als pakket (3-dagenkaart en gadget) aan ons verkocht kunnen worden. 
 
De prijzen voor deze pakketten, 3-dagenkaart en gadget, zullen ongeveer uitkomen als volgt: 
 
Lid:       max. € 345,00 voor Silver 2 pakket, max. € 450,00 voor Gold 3 pakket 
Gezinslid:  max. resp. € 410,00 en € 530,00 
Introducé:  max. resp. € 629,00 en € 819,00 
 

Als je belangstelling hebt, schrijf dan z.s.m. maar uiterlijk a.s. donderdag 2 juni in…..!!! 
Stuur je formulier naar josee.daniels@gmail.com 

Degenen die vorig jaar inschreven en later helaas moesten afvallen vanwege COVID-omstandigheden als boven 
genoemd, is beloofd dat zij dit jaar voorrang krijgen. 

Hiervoor vragen we begrip! Verder worden de pakketten toegekend op volgorde van ontvangst van de inschrijving. 
——————————————————————————————————————————— 
 

 Aanmeldformulier Formule 1 Grand Prix in Zandvoort op 2, 3 en 4 september 2022 
 
Voor- en achternaam NNPV-lid : 

06-nr.    : 

Email (privé)   : 

 

Geeft op voor de F1 GP Zandvoort 2022: 

Zichzelf        :  ja / nee 

Medelid  (voor- en achternaam)     :    

Inwonend gezinslid tot 21 jaar (voor- en achternaam / geb.datum):  

Introducé (voor- en achternaam)     : 

 

Pakket Silver 2, max. € 345,00 voor NNPV-lid, € 410,00 voor gezinslid, € 629,00 voor introducé: 

Pakket Gold 3, max. € 450,00 voor NNPV-lid, € 530,00 voor gezinslid, € 819,00 voor introducé: 

Totaalbedrag Silver 2 NNPV lid: …..  x € 345,00 = € 

Totaalbedrag Gold 3 NNPV lid:  …….x € 450,00 = € 

Totaalbedrag Silver 2 gezinslid: ….. . x € 410,00 = € 

Totaalbedrag Gold 3 gezinslid: …….  x € 530,00 = € 

Totaalbedrag Silver 2 introducé: …..  x € 629,00 = € 

Totaalbedrag Gold 3 introducé: ……. x € 819,00 = €                         + 

Totaalbedrag:        €  

 

Het totaalbedrag wordt van het, bij de NNPV bekende, bankrekeningnummer afgeschreven. 

mailto:josee.daniels@gmail.com

