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Wilt u Landgoed Huis Sevenaer steunen in al haar activiteiten en in het behoud van een bijzonder deel 

van Zevenaar: Word dan Vriend van de Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie. 

De Stichting is een Culturele Anbi organisatie en uw gift is fiscaal aftrekbaar. 

 

Met uw bijdrage zorgen wij voor: 

– behoud van de natuurwaarden op het landgoed in hartje Zevenaar. 

– een evenwichtig systeem van landbouw en natuur. 

– kennisoverdracht gericht op gezonde voedselproductie. 

– behoud van de historische gebouwen. 

– behoud van het bijzondere interieur van het Hooge huis. 

– uitdragen van het verhaal van Landgoed huis Sevenaer. 

– ondersteuning van de vrijwilligers in hun werk op het Landgoed. 

 

Uw voordeel als vriend: 

– bijwonen van bijeenkomsten exclusief voor vrienden. 

– jaarlijks gratis deelname voor 2 personen aan een excursie. 

– U wordt uitgenodigd voor de opendagen. 

– U ontvangt een aantal keer per jaar de digitale nieuwsbrief. 

 

Als particulier: 

U betaalt jaarlijks een bedrag van minimaal €40,- 

 

Als bedrijf: 

U betaalt jaarlijks een bedrag van minimaal €250,- 

– alle voordelen die hierboven staan vermeld. 

+ jaarlijks 20% korting op een groepsexcursie verzorgd door onze landgoedgidsen. 

+ In overleg krijgt U de mogelijkheid om het Landgoed te gebruiken als ontvangstlocatie voor uw 

personeel of zakenrelatie. 

 

U wordt op de hoogte gehouden van onze activiteiten en de ontwikkelingen op het Landgoed. 

Vanzelfsprekend nodigen wij u uit voor de open dagen. Daarnaast mag u ook eenmaal per jaar met 

een introducé gratis deelnemen aan de Historische Eco Excursie. 

 

 



 

 

Aanmelding als Vriend van Landgoed Huis Sevenaer 

 

Ondergetekende wil vriend worden van de Stichting Jonkheer Huub van Nispen Memorie  

De stichting is een culturele ANBI instelling 

 

Naam  Naam 

Adres  Adres 

Postcode Postcode     

Woonplaats Woonplaats 

Email  E-mail 

Telefoon Telefoon 

 

Tot wederopzegging zal ik jaarlijks in januari mijn toegezegde steunbedrag van € bedrag  overmaken 

naar: 

Rekeningnummer NL 78 ABNA 0438 0811 29  

Ten name van: Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie. 

Onder vermelding van “vrienden van” met het jaartal waar het toegezegde bedrag op van toepassing 

is.  

 

Datum: selecteer een datum  

☐ ik ga ermee akkoord dat ik per email geïnformeerd en benaderd wordt 

☐ ik ga ermee akkoord dat ik telefonisch benaderd wordt 

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacy beleid. 

U mag het ingevulde formulier sturen naar info@huissevenaer.com  

 


