
RESERVERINGSFORMULIER CURAÇAO TENNIS LEGENDS 2019
Bedrijfsnaam Contact

Adres:

Postcode/plaats

Land Telefoon

E-mail BTW nr.

Ik reserveer voor de Curaçao Tennis Legends 2019
VIP package voor vrijdag à $ 2.195,- excl. BTW = USD

VIP package voor zaterdag à $ 2.195,- excl. BTW = USD

VIP package voor 2 dagen à $ 3.995,- excl. BTW = USD

VIP tickets voor vrijdag (minimaal 2 tickets) à $ 245,- excl. BTW = USD

VIP tickets voor zaterdag (minimaal 2 tickets) à $ 245,- excl. BTW = USD

VIP tickets voor 2 dagen (minimaal 2 tickets) à $ 450,- excl. BTW = USD

   TOTAAL  = USD

VRIJDAG 13 & ZATERDAG 14 DECEMBER 2019
SANTA BARBARA BEACH & GOLF RESORT

VIP  PACKAGE (V IP -TAFEL VOOR 10  PERSONEN)

• 10 VIP-kaarten voor vrijdag en/of zaterdag
• Bedrijfsnaam en logo bij uw VIP-tafel
• Logo plaatsing bij entree
• Gereserveerde plekken op het centre court 
• All-inclusive catering: free drinks en luxe hapjes 
• Afterparty met DJ en aanwezigheid van de legends
• Deelname aan tennisclinic speciaal voor VIPs*
• Golfdag met de legends*

VIP  PACKAGE VRIJDAG $ 2.195,- EXCL BTW

VIP  PACKAGE ZATERDAG $ 2.195,- EXCL BTW

VIP  PACKAGE VRIJDAG & ZATERDAG $ 3.995,- EXCL BTW

* De deelname aan de tennisclinic en golfdag met de legends is voor één  
persoon per VIP-package. Bij de VIP-package voor twee dagen is deelname 
voor twee personen inbegrepen.

VIP  T ICKET

• Gereserveerde plekken op het centre court 
• All-inclusive catering: free drinks en luxe hapjes 
• Afterparty met DJ en aanwezigheid van de legends

VIP  T ICKET  VRIJDAG $ 245,- PER TICKET EXCL BTW*

VIP  T ICKET  ZATERDAG $ 245,- PER TICKET EXCL BTW*

VIP  T ICKET  VRIJDAG & ZATERDAG $ 450,- PER TICKET EXCL BTW*

*   Er is een minimale afname van twee tickets per persoon.

Datum Handtekening

Neem contact met mij op voor  
sponsormogelijkheden op maat.

Vul dit formulier volledig in en zet uw 
handtekening.

Het getekende formulier kunt u  
mailen naar: eric@teamtoc.nl

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Reserveringen op basis van volgorde van inschrijving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team TOC via e-mail: info@teamtoc.nl

We vragen vriendelijk om uw begrip voor het feit dat een ingevuld formulier wordt gezien als een bevestigde order en als zodanig wordt behandeld.  
Het formulier kan niet worden gewijzigd of nietig worden verklaard. Een factuur wordt u na ontvangst van het reserveringsformulier toegezonden.

Uw kaarten ontvangt u na 15 november 2019. Kaarten worden pas toegezonden als wij uw volledige betaling hebben ontvangen.
Uw financiële verplichting jegens Team TOC zal blijven bestaan, ook als u er voor kiest uw tickets niet te gebruiken. Op alle reserveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
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