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Invulformulier arrangementen 
wereldstad venlo – visitvenlo.nl 
 

maximaal 1 arrangement per formulier invullen 

Naam bedrijf  
Contactpersoon  
E-mail adres  
Telefoonnummer  

 

Titel arrangement  
Code arrangement (indien van 
toepassing) 

 

Locatie: straat + huisnummer  
Locatie: Postcode  
Locatie: Woonplaats  
Startdatum  
Einddatum  
Openingstijden (van/tot)  
Prijs per persoon (volwassenen)  
Prijs per persoon (kinderen) 
(leeftijd invullen) 

 

 

Link website naar arrangement of 
link website algemeen 

 

E-mail adres voor contact / 
reserveringen 

 

Telefoonnummer voor contact / 
reserveringen 

 

 

Tekst arrangement (maximaal 800 tekens) 
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Het arrangement bestaat uit de volgende componenten: 
 
 
 
 
 

Component Omschrijving inhoud Oorspronkelijke 
prijs 

Arrangement 
prijs 

Voordeel 
gast 

     
     
     
     
     
     

 

Naam afbeelding (toevoegen als bijlage)  
Mimimaal 1024 x 768 pixels / maximaal 3 afbeeldingen 
 
 

 

U kunt dit invulformulier sturen naar: info@visitvenlo.nl.  

Wilt u in de toekomst alle informatie ontvangen m.b.t. Visit Venlo?  
O JA , ik ontvang graag per e-mail informatie m.b.t. Visit Venlo 
O NEE, geen interesse 

 

Ter kennisgeving. Wij zullen de informatie met grote zorgvuldigheid verwerken. Wij zijn echter niet aansprakelijk 
voor eventuele gevolgen m.b.t. het publiceren van deze informatie. Wij wijzen u hierbij op de inhoud van deze 
disclaimer, waarmee u ons vrijwaart van iedere aansprakelijkheid zoals omschreven. Gebruik van informatie in strijd 
met het recht is niet toegestaan. Meer in het bijzonder is het niet toegestaan werken/materiaal te plaatsen indien en 
voor zover daarmee in strijd wordt gehandeld met de Auteurswet of (anderszins) inbreuk wordt gemaakt op rechten 
(al dan niet van intellectuele eigendom) van derden. De gebruiker van deze site vrijwaart de beheerder van de site 
van aanspraken wegens door de betreffende gebruiker gepleegde schendingen en/of inbreuken als voornoemd en 
vergoedt aan de beheerder van de site alle schade die zij door een dergelijke schending of inbreuk mocht lijden 
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