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Recht op aanschaf
onderstaande kaarten in
vriend
vriend van
van cgn
cgn
Ambassador
de voorverkoop:
• 1 Kaart voor CGN championships
• 5% korting op 1 kaart per contest
vriend
vriend van
van cgn
cgn

Executive
• 5% korting
op 1 jaarabonnement op de
Video Vault
• Exclusief “Vriend van CGN” speldje
vriend
vriend van
van cgn
cgn
• Vermelding op de CGN website (indien
VIP
gewenst)
• Wensregel in het programmaboek
• 1 Gratis programmaboek CGN championships

€15,- p.p. per seizoen
vriend van cgn
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Recht op aanschaf onderstaande kaarten in
vriend van cgn
de voorverkoop:
Executive
• 2 Kaarten voor CGN championships
• 10% korting op kaarten voor alle reguliere
contests met
max. van 2 per contest
vriendeen
van cgn

VIP

• 10% korting op 1 jaarabonnement op de
Video Vault
• 1 Exclusief “Vriend van CGN” speldje
• 1 Gratis premium per jaar (Magazine CGN
United voor 2019-2020)
• 1 Gratis katoenen CGN tas
• Vermelding op de website (indien gewenst)
• Wensregel in het programmaboek
• 1 Gratis programmaboek CGN championships

€45,- p.p. per seizoen
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cgnunited.nl
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Executive

Executive
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vriend van cgn

Executive

Recht op aanschaf onderstaande kaarten
vriend van cgn
in de voorverkoop:
VIP
• 1 kaart in vak B voor CGN championships
• 15% korting op een tweede kaart in
vak B voor CGN championships
• 15% korting op kaarten voor alle reguliere
contests met een max. van 2 per contest

partnerkaart
VIP
vriend van cgn

Deze kaart is alleen geldig bij aanwezigheid van de hoofdkaarthouder
1 kaart in vak B voor CGN championships

Executive Experience voor kaarthouder:
• Executive toegang
• Executive badge
• Executive area
• Parkeerplaats op CGN championships
voor 1 auto
• 2 consumptiebonnen

Executive Experience (alleen indien
hoofdkaarthouder aanwezig is:
• Executive toegang
• Executive badge
• Executive area
• 2 consumptiebonnen
• Exclusief “Vriend van CGN” speldje
• Handig CGN zitkussentje

• 40% korting op 1 jaarabonnement op
de Video Vault
• Exclusief “Vriend van CGN” speldje
• Gratis premium per jaar (Magazine CGN
United voor 2019-2020)
• Handig CGN zitkussentje
• 1 Gratis programmaboek CGN championships
• Vermelding op de website (indien gewenst)
• Wensregel in het programmaboek

€29,95 p.p. per seizoen

Friend
Ambassador
Executive

VIP

Recht op aanschaf onderstaande kaarten
in de voorverkoop:
• 2 Superseat kaarten voor CGN championships
• 20% korting op kaarten voor alle reguliere
contests met een max. van 2 per contest
VIP Experience voor kaarthouder en een
introducee
• VIP toegang
• VIP badge
• VIP area
• Onbeperkt koffie en thee
• 6 consumptiebonnen
• VIP parkeerplaats op CGN championships voor 1 auto
• Maaltijdbuffet op CGN championships
• 1 Gratis jaarabonnement op de Video Vault
• 1 Exclusief “Vriend van CGN” speldje
• 1 Gratis premium per jaar (Magazine
CGN United voor 2019-2020) per abonnement
• 1 Gratis programmaboek CGN championships per persoon
• Vermelding op de website (indien gewenst)
• Wensregel in het programmaboek

€150,- p.p. per seizoen

€90,- p.p. per seizoen
Ik meld me aan als:
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vriend van cgn

Mijn gegevens:

Machtiging:

Naam

Hierbij machtig ik cgn om eenmalig het bedrag, behorende bij
mijn keuze, automatisch van mijn bankrekening af te schrijven.

Straat
Postcode		

Woonplaats

IBAN

Executive Partner

Telefoonnummer

Naam rekeninghouder

VIP

E-mail

Woonplaats

Handtekening

