
Overige informatie 

Stuur je inschrijving graag 
vóór 1 september 2022 naar: 

info@vintageveenendaal.eu 

Bij de huur is entree voor 1 
persoon per tafel inbegrepen, met 
een minimum van 2 personen 

Zijn er meer deelnemende 
personen dan het aantal dat is 
inbegrepen bij je standkosten (zie 
hierboven), dan betaal je normale 
entreekosten voor iedere extra 
persoon (10 euro) 

Nadat je je inschrijving hebt 
ingestuurd ontvang je binnen 3 
werkdagen een bevestiging van 
ons via email. Heb je na 3 
werkdagen nog niets van ons 
vernomen, neem dan graag 
nogmaals contact met ons op via 
email of telefoon:  

Tel : 06-385 146 75 

Registratieformulier 

2m2 (1 tafel) € 50,- 

4m2 (2 tafels) € 95,- 

6m2 (3 tafels) € 140, 

Ik betaal (contant) op de dag zelf    

Ik betaal vooraf via een overboeking

8m2 (4 tafels) € 185,-. 

10m2 (5 tafels) € 230,-. 

12m2 (6 tafels) € 275,-. 

Anders: 

Hier kan je je wensen voor je stand kenbaar maken. Voorkeur voor je tafelopstelling 
aangeven geeft geen garantie, maar we doen ons uiterste best om aan je wensen te 
voldoen. 

Ik wil graag vóór mijn tafel(s) staan Ik wil graag achter mijn tafel(s) staan 

Ik wil graag stroom bij mijn tafel(s) 

Alle tafels op een rij 

Om een hoek / L-vorm 

In een U-vorm 

Ik wil graag tentoonstellen: 

Vintage gitaren 

Vintage onderdelen 

Vintage versterkers 

 (in verband met het aantal naambadges)

 (dit is de naam die op je badge verschijnt) 

Aantal personen 

(Bedrijfs)naam 

Jouw naam  

Adres en Woonplaats 

Telefoon  

 

 > 6 tafels:  _________________ 

Nieuwe(re) gitaren 

Anders: (graag specificeren) 
____________________________ 

: _________________________________________ 

: _________________________________________ 

:_________________________________________ 

:_________________________________________ 

:_________________________________________  

Ik wil graag reserveren: 
Klik op de lege rondjes om je selectie te maken. 
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