INSCHRIJFFORMULIER 9 t/m 11 november 2018
Bestemd voor modelbouw
Naam vereniging : .................................................................................................................................................................
Contactpersoon

: .................................................................................................................................................................

Adres

:

Postcode/plaats

: .................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Telefoon: «BedrijfTelefoon» .................... ............................................................. E-mail: .......................................................
E-mail tbv factuur .................................... :............................................................ ..................................................................
Benodigde ruimte

IN TE VULLEN DOOR WTC
Expo

……………. m. frontbreedte x ……………. m. diepte = ………………... m² kale vloeroppervlakte.
(toewijzing geschiedt op basis van beschikbare ruimte)

Contr.ontv.:………………

Zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op een bepaald soort stand kunt u hieronder uw voorkeur kenbaar maken:
A. Eilandstand

B. Kopstand

C. Hoekstand

D. Tussenstand

Deb.nr.:

……………….

Rel.kode: ………………..

Extra faciliteiten
……………. Kraam; onder voorbehoud van beschikbaarheid

( = kraam van 4x1 meter, max. 2 stoelen en dakje met verlichting)

……………. Kraam; onder voorbehoud van beschikbaarheid

( = kraam van 4x1 meter, max. 2 stoelen en zonder dakje*)
*bij kramen zonder dakje kan er geen prikverlichting worden geplaatst.

………… . Stroompunt/en 220V/3Kwh

Aantal deelnemers: ……………..

De presentatie bestaat uit:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Frequentie:
Maakt u gebruik van radiobesturing?
□ n.v.t.

□ 27 MHz

□ 35 MHz

□ 40 MHz

□ 2,4 GHz

Noot: 35 MHz is alleen voor vliegtuigen, de 2,4 GHz mag vrij worden gebruikt.
Frequenties worden gedurende het evenement geregeld door M.B.V. “De Blauwe Wimpel”.
Bij aanvang dienen gebruikers zich te melden bij de frequentieregeling.

Ja, ik wil overnachten met ………. caravan(s), tevens ben ik een stroompunt nodig.

Plaats: ……....................................

Datum: ……................ ………..

Handtekening: …….............……………………….

Inzenden voor 15-07-2018 aan WTC Expo,
Antwoordnummer 6940, 8900 WC Leeuwarden (postzegel is niet nodig)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van deze
overeenkomst. Gegevens worden niet gedeeld met derden. Op de deelnemerslijst op onze
website publiceren we uw bedrijfsnaam, woonplaats, bedrijfsomschrijving en url.

□ Geeft u middels een vinkje aan dat u hiermee akkoord bent.
Nieuwsbrieven, mailingen
Ten aanzien van uw deelname kunnen we u middels nieuwsbrieven of e-mailingen op de
hoogte houden van Hobby en Vrije tijd, latere edities of gerelateerde evenementen.
Voor nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp, U kunt zich hiervoor ook altijd weer
afmelden (via opt-out)

□ Geeft u middels een vinkje aan dat u hiermee akkoord bent.

Met uw definitieve aanmelding geeft u ons onvoorwaardelijk toestemming om u per email documenten rond uw deelname zoals een pdf van de bevestiging, factuur etc. toe te
sturen.

Firmanaam:

......................................................................................................

Ondertekend door: .....................................................................................................

Handtekening:

......................................................................................................

Plaats/Datum

: .....................................................................................................

