WINTER

SPRINGSTAMPSAANVRAAGFORMULIER VERENIGINGEN VOOR DEELNAME
aan WINTERSPRINGSTAMPS 2022 *

Ondergetekende bestelt ....... tafels (140 x 80 cm)* op 27+28 mei 2022, Van der Valk Hotel, Veenendaal-De Klomp
(uitsluitend voor beide dagen boekbaar!). Toewijzing van tafelruimte door de organisatie.
Verkoop door verenigingen is niet toegestaan, behalve door de vereniging uitgegeven boeken, tijdschriften,
enveloppen, persoonlijke postzegels. U gaat akkoord met het deelnemersreglement. Toezending hiervan op verzoek.
Een verplicht dagarrangement voor standhouders ad. € 32,50 pppd waarvoor u onbeperkt koffie, thee, frisdrank,
versnaperingen en een uitgebreid warm/koud lunchbuffet krijgt. Gratis parkeren in de inpandige parkeergarage.
Gratis Wifi. Voor een stand met 2 personen op beide dagen komt dit neer op 2*2* € 32,50 is € 130. Dit komt overeen
met 4 dagarrangementen. Graag wijzen wij u op de door ons te betalen dagarrangementskosten van € 37,50,
waarvan de organisatie dus € 5 voor haar rekening neemt. Het is niet toegestaan in het hotel meegebrachte
maaltijden en dranken te nuttigen.
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,
webadres, e-mailadres, contactgegevens (ingeval van een secretariaat), eventuele specialisaties. Eventuele verdere
verspreiding van gegevens vindt uitsluitend plaats met instemming van de deelnemer.
Hotelaccommodatie
Hotel van der Valk Veenendaal heeft regelmatig aanbiedingen, zie ‘arrangementen’. U kunt boeken via
www.hotelveenendaal.com. Informatie via 0318 79 90 60 of info@veenendaal.valk.com.
Opbouwen van de Stand
Zo goed als zeker kan ook dit jaar weer worden opgebouwd op donderdagavond 26 mei. Definitieve bevestiging
krijgt u ongeveer 1 week voorafgaande aan de beurs. In ieder geval kunt u donderdagavond uw handelswaar veilig
stallen in het hotel en vrijdagochtend vroeg opbouwen.

* Aan het invullen van dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend. Aanmelden voor 1 maart 2022.

Definitieve toewijzing van het aantal tafels uiterlijk 31 maart 2022. Reservering is pas definitief na volledige betaling
voor 22 april 2022. Voor verenigingen is de eerste tafel gratis. Voor extra tafels is de tafelprijs:
bij 1 extra tafel € 85 ( € 61 p/m) en bij 2 extra tafels € 77 ( € 55 p/m).

COVID-19 maatregelen, afgelasting en restitutie aanbetaling
Indien de beurs niet kan plaatsvinden vanwege de dan geldende COVID-19 maatregelen geldt het
volgende:
 Bij afgelasting eerder dan 1 maand voorafgaande aan de beurs zal de volledige aanbetaling worden
gerestitueerd
 Bij afgelasting binnen 1 maand voorafgaande aan de beurs zal de aanbetaling niet worden gerestitueerd en
beschouwd worden als aanbetaling voor de volgende editie van SPRINGSTAMPS
naam …………………………………………………………………… aantal personen in stand DAG 1 …… DAG 2 ……
straat/nummer ………………………………………………………….………………… elektra gewenst (gratis) □ (zelf verlengsnoer meebrengen)
postcode ………………….................. woonplaats …………………………………………….............................
land ………………….................. e-mail …………………………………………….............................
telefoon ………………….................. specialiteit …………………………………………….............................
datum ………………….................. handtekening …………………………………………….……..…
Organisatie: Stichting De Brievenbeurs, 's-Gravenweg 724 F, 3065SJ Rotterdam 06-24558742

secretaris@winterstamps.nl

