
  Commissie HP / DP 
 

   

NNPV naar de 

Formule 1 Grand Prix in Zandvoort 

3 t/m 5 september 2021 

 

 

Beste Formule 1 fan, 

NNPV heeft een aanbieding voor de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort op 3, 4 en 5 september 2021. 
 
Het Formule 1 seizoen is geweldig begonnen met mooie prestaties van “onze” Max Verstappen. 
Het belooft een bijzonder jaar te worden voor een altijd strijdende Max en dit vraagt om volle tribunes 
met F1 fans. Jij kan daar ook bij zijn! 

Deze aanbieding voor Arena In1 & Eastside 2A (zie onderstaande plattegrond), geeft recht op een genummerde 
zitplaats voor de vrijdag, zaterdag, zondag en een fan-pakketje. Er is geen verschil in prijs voor een kind of 
volwassene. De kaarten worden op naam/geboortedatum uitgegeven en op=op! 
 
Let op: dit betreft géén georganiseerde reis, je gaat er op eigen gelegenheid naar toe. 
 
Kosten 3-daags Silver pakket: 
NNPV-leden: € 275,00, gezinsleden: € 325,00 en introducés: € 499,00  
 
Aanmelden: Meld je uiterlijk aan op vrijdag 23 juli 2021. 
 
De kosten worden geïncasseerd door de NNPV nadat deze activiteit is geweest. (23 september 2021) 
Restitutie alléén: 100% bij event zonder publiek vanwege coronamaatregelen door overheid. 

Bijgaand aanmeldformulier uiterlijk vrijdag 23 juli per email naar josee.daniels@gmail.com sturen. 

 

  



 

  Commissie HP / DP 
 

 
 

 Aanmeldformulier Formule 1 Grand Prix in Zandvoort op 3, 4 en 5 september 2021 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Naam en achternaam NNPV-lid: …………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum: …………………………….   
 
Straatnaam: …………………………………………………. Huisnr.: ……….. 
 
Postcode + Woonplaats: ………………………………….. 
 
06-nr.: ………………………………………. 
 
e-mailadres: …………………………………………………….. 

 

Meldt zichzelf en de volgende personen aan voor de F1 Grand Prix in Zandvoort op 3 t/m 5 september 2021: 

Achternaam Voornaam Geboortedatum 
Lid/gezinslid/ 

introducé 
Bedrag 

 NNPV-lid    dd-mm-jjjj Lid € 275,00 

       € 

        € 

        €  

    € 

    € 

        € 

 

Het totaal verschuldigde bedrag ad. € ___________ wordt na inschrijving automatisch ingehouden van mijn, bij de 

NNPV bekende, rekeningnummer. 

Ik ben ervan op de hoogte dat de kosten niet kunnen worden gerestitueerd, tenzij het event vanwege 

overheidsmaatregelen i.v.m. corona zonder publiek zal worden gehouden. 

 

Vol=vol en reeds “bestaande” NNPV-leden gaan voor nieuwe NNPV-leden. 

 

datum ___________________________  

 

handtekening _________________________________ 

 

Het ingevulde inschrijfformulier uiterlijk vrijdag 23 juli per email naar josee.daniels@gmail.com sturen. 


