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Kunsthal ZaKen Kring
De Kunsthal Zaken Kring is een innovatief en krachtig netwerk 
van cultuurminnende ondernemers. Met de bijdrage van 
uw lidmaatschap helpt u ons bij het realiseren van unieke 
tentoonstellingen en investeert u in de Kunsthal. Kortom, een 
belangrijke inbreng waar wij graag iets voor terug doen.

De kosten voor een jaarlidmaatschap zijn in 2012 2 2012 en 
in 2013 2 2013. Als lid van de Kunsthal Zaken Kring heeft u 
recht op de volgende voordelen; 

•  Het bijwonen van twee Kunsthal Zaken Kring bijeen-
komsten met een bijzonder programma in de Kunsthal 
met aansluitend een netwerkborrel in het Kunsthalcafé.

•  Eenmalig de mogelijkheid om een VIP bezoek aan de 
Kunsthal te reserveren met een rondleiding door een 
tentoonstelling naar keuze.

•  Onbeperkt gratis toegang tot de Kunsthal (2 personen).
•  Uitnodiging voor de exclusieve opening van een van de 

hoofdtentoonstellingen (4 personen).
•  Korting op Kunsthalvriendenkaarten en catalogi bij de 

tentoonstellingen. 
•  Naam en logo vermelding op www.kunsthal.nl. 

Fiscale voorDelen
De Kunsthal is aangemerkt als culturele anBi (algemeen  
nut Beogende instelling). giften aan de Kunsthal bieden 
daardoor aantrekkelijke belastingvoordelen en zijn onder speciale 
voorwaarden zelfs 125% aftrekbaar van de belasting. Kijk voor 
meer informatie op de website van de Kunsthal www.kunsthal.nl  
of neem contact met ons op op 010-4400300 of via de e-mail 
communicatie@kunsthal.nl. 
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• KunsthalvriendenKaart
• KunsthalCirKel
• Kunsthal ZaKen Kring



KunsthalvrienDen-
Kaart
al voor 2 35 per jaar mag u zich vriend van de Kunsthal  
noemen en heeft u onbeperkt toegang tot alle tentoonstellingen. 
Daarnaast geniet u van diverse extra voordelen en kunt u 
deelnemen aan speciale vriendenactiviteiten. Wij bieden u de 
keuze uit drie mogelijkheden.   

Individuele vriendenkaart: 2 35  (geldig voor 1 volwassene) 
Partner vriendenkaart: 2 65  (geldig voor 2 volwassenen)

gezins vriendenkaart: 2 80   (geldig voor 2 volwassenen en  

2 kinderen (t/m 18 jaar))

Uw VOORDEEl
•  Het hele jaar onbeperkt toegang tot de Kunsthal voor u,  

uw partner of uw gezin. 
•  Uitnodigingen voor speciaal geselecteerde openingen in de 

Kunsthal (voor 2 personen).
•  1x per jaar een uitnodiging voor een exclusieve 

vriendenontvangst (bijvoorbeeld een lezing).  
•  Kortingsacties in en buiten de Kunsthal.
•  Als vriend hoeft u niet in de rij bij de kassa te staan.  

U kunt op vertoon van uw kaart direct doorlopen.
•  U wordt op de hoogte gehouden van ons 

tentoonstellingsprogramma via de e-nieuwsbrief.

KunsthalcirKel
voor onze vrienden die meer willen én kunnen betekenen hebben 
wij de Kunsthalcirkel ontwikkeld. als lid van de Kunsthalcirkel 
levert u een grotere jaarlijkse bijdrage aan de Kunsthal en haar 
toekomst. hier staat een uitgebalanceerd pakket met passende 
tegenprestaties tegenover. 

BRONZEN CIRKEl 2 250 PER jAAR
Alle privileges van een Partner vriendenkaart inclusief:
•  toegang tot alle openingen in de Kunsthal (voor  

2 personen).
•  1x per jaar een uitnodiging voor een exclusieve 

Cirkelontvangst.

ZIlVEREN CIRKEl 2 500 PER jAAR
Alle privileges van de Bronzen Cirkel inclusief:
•  10% korting op al uw aankopen in de Kunsthal Bookshop.
•  Uitnodigingen voor een speciale groepsrondleiding door 

onze (gast)curatoren.

gOUDEN CIRKEl 2 1.000  PER jAAR EN mEER*
Alle privileges van de Zilveren Cirkel inclusief:
•  jaarlijks een exclusieve rondleiding door een 

tentoonstelling naar keuze door de directeur of de 
tentoonstellingsmaker van de Kunsthal voor u en uw 
vrienden (maximaal 20 personen).

*Voor bedragen boven de 2 1.000 stellen wij graag een 
pakket met tegenprestaties ‘op maat’ voor u samen. 

aanMelDen
KunsthalvrienDenKaart

  Individuele 
vriendenkaart 
2 35 

  Partner 
vriendenkaart 
2 65 

  gezins 
vriendenkaart 
2 80

Naam

Adres

Email

Naam partner

Naam kinderen

Bedrijfsnaam

Rekeningnummer

ten name van                                                 te 

   Ik machtig de Kunsthal om het verschuldigde bedrag af te schrijven van mijn rekening.

Ondertekening en datum

•  vul het ingevulde formulier ondertekend op naar de Kunsthal en u 
ontvangt uw vrienden- of cirkelkaart automatisch thuis. 

•  als u zich heeft aangemeld voor de Kunsthal Zaken Kring dan nemen 
wij contact met u op. 

•  uw lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd tot 
wederopzegging. 

•  uw vrienden- en cirkelkaart wordt jaarlijks automatisch thuisgestuurd. 

  Bronzen Cirkel 
2 250 

  Zilveren Cirkel 
2 500 

  gouden Cirkel  
2 1000 

  ja, ik word lid van de Kunsthal Zaken Kring.

KunsthalcirKel

Kunsthal ZaKen Kring


