
AANVRAAGFORMULIER VOOR DEELNAME aan  WINTERSTAMPS 2020 * 

Ondergetekende bestelt ....... tafels (140 x 80 cm, minimaal 2, maximaal 6 tafels) à € 25 (introductieprijs) per tafel 

op 28+29 februari 2020, Van der Valk Hotel, Veenendaal-De Klomp (uitsluitend voor beide dagen boekbaar!). 

Toewijzing van tafelruimte door de organisatie. Ondergetekende heeft er kennis van genomen dat er uitsluitend 

filatelie gerelateerde waren aangeboden mogen worden zoals postzegels, stempels, poststukken, 

postwaardestukken, filatelistische literatuur, benodigdheden, prentbriefkaarten. Geen kilowaar, munten of 

telefoonkaarten en gaat akkoord met het deelnemersreglement. Toezending hiervan op verzoek. 

Een verplicht arrangement voor standhouders ad. € 25 pppd waarvoor u onbeperkt koffie, thee, frisdrank, 
versnaperingen en een uitgebreide lunch krijgt. Gratis parkeren in de inpandige parkeergarage. 
 

Privacyverklaring AVG 

Door indienen van dit aanmeldingsformulier geeft u toestemming voor het bewaren en 
gebruiken van uw persoonlijke gegevens op de volgende wijze: Alle gegevens op het aanmeldingsformulier zijn 
toegankelijk voor de stichting, haar bestuursleden en haar commissieleden. 
 
Van de deelnemers kunnen openbaar gemaakt worden (op de website, in eventuele (pers)berichten of e-mails): 
(bedrijfs)naam, vestigingsplaats (adres), telefoonnummer, fax-nummer, webadres, e-mailadres, contactgegevens 
(ingeval van een secretariaat), eventuele specialisaties. 
Verdere verspreiding van gegevens vindt uitsluitend plaats met instemming van de deelnemer. 
 
Hotelaccommodatie 
De organisatie heeft tien hotelkamers kunnen vastleggen tegen een gereduceerd tarief. 
Voorwaarden en boeking: 
- individueel rechtstreeks bij Van der Valk te boeken onder nummer VEE-GF12823 
- prijs € 129,50 1-persoons en € 142 2-persoons. Inclusief ontbijt exclusief € 1,25 toeristenbelasting  
- Voorwaarde: indien er in totaal geen tien kamers worden afgenomen, dient de dagprijs betaald te worden 0318 
79 90 60 info@veenendaal.valk.com 

  

* Aan het invullen van dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend. Aanmelden voor 1 december 2019. 

Definitieve toewijzing van het aantal tafels uiterlijk  31 december. Reservering pas definitief na volledige betaling 
voor 20 januari 2020. De organisatie behoudt zich het recht voor een kleiner aantal tafels toe te wijzen bij 
overtekening. 
Tafelprijs van € 25 voor tafel 140x80c = slechts € 17,86 per meter!  2 tafels = 2m80, 3 tafels 4m20, 4 tafels = 5m60, 
5 tafels = 7m, 6 tafels = 8m40.                    
 

naam  ……………………………………………………………………………………Aantal arrangementen……(€ 25 pppd) 

straat/nummer ………………………………………………………………………………………Elektra gewenst  □ 

postcode ………………….................. woonplaats ……………………………………………............................. 

land  ………………….................. e-mail  ……………………………………………............................. 

telefoon  ………………….................. specialiteit ……………………………………………............................. 

voorraad voornamelijk postzegels / poststukken (doorhalen wat niet van toepassing is) 

datum  ………………….................. handtekening …………………………………………….……..… 

Organisatie: Stichting De Brievenbeurs, 's-Gravenweg 724 F, 3065SJ Rotterdam 06-24558742. secretaris@winterstamps.nl www.winterstamps.nl 

mailto:secretaris@winterstamps.nl



