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Beste Kameraad,  

 

In dit document ontvangt je alle informatie over het Kameraadschap 

bij Kaeskoppenstad! Om Kameraad te worden, vragen we je bijgevoegd 

machtigingsformulier in te vullen. Hiermee geef je ons toestemming om jaarlijks  

€ 15,731 af te schrijven. Nadat de afschrijving plaats heeft gevonden, ontvang je van ons 

twee toegangskaarten per e-mail.  

 

Bezoek aan Kaeskoppenstad 

Met de toegangskaarten hoef je niet in de rij te staan bij de Rode Toren en kan je direct 

aansluiten bij de rij van de route. Door Kameraad te worden van Kaeskoppenstad steun je 

het evenement en lever jij je bijdrage aan dit prachtige evenement! 

 

Boek KaeskopKronkels 

Alle nieuwe Kameraden krijgen ook het boek ‘KaeskopKronkels’, geschreven door Jan 

Roobeek. Circa 200 pagina’s leesplezier waarin de historie van Alkmaar en omgeving op een 

originele wijze wordt uitgelegd. 

 

Het boek kan tijdens Kaeskoppenstad opgehaald worden op het Waagplein. Bij de kraam 

naast de Kraen.  

 

Als je de onderstaande machtiging ondertekent hebt, moet je deze opsturen naar Kerklaan 

9, 1829 BS te Oudorp ten name van Stichting Kaeskoppenstad. Je kan de machtiging ook in 

scannen en mailen naar info@kaeskoppenstad.nl. 

 

Met historische groet, 

 

Stichting Kaeskoppenstad 

 

 

                                                 
1
 De afschrijving zal in het 2

e
 kwartaal van het nieuwe jaar plaatsvinden.  

Opzeggen kan altijd; stuur dan voor 1 januari een e-mail naar info@kaeskoppenstad.nl 

mailto:info@kaeskoppenstad.nl
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Doorlopende Machtiging 

 
Naam incassant : Stichting Kaeskoppenstad 
 
Adres incassant : Postbus 9261 
 
Postcode incassant : 1800 GG Woonplaats incassant : Alkmaar 
 
Incassant ID : NL39ZZZ371592110000 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Kaeskoppenstad 
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven wegens uw jaarlijkse gift en uw bank om doorlopend een bedrag van 
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Kaeskoppenstad. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 
 
Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………. 
Adres : ……………………………………………………………………………………………………….…………… 
Postcode : ………..……………… Woonplaats : ………..……………….…………….…………….…… 
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………… 
Rekeningnummer [IBAN] : ……....………………………………………………………………………… 
 
 
Plaats en datum : …..………………….…..…………………….. Handtekening  
 
 
 
 
 
 


