Workshop reservering
Markenburg Workshop
Op zaterdag 30 maart 2019 geeft Markenburg workshops in
Nieuw-Vennep (nabij Haarlem). Dit zal zijn tijdens de
Beneluxspoordag zijn, in het Nederlands transportmuseum.
Doet u graag mee? Meld u dan nu aan!
Uw gegevens:
Naam ................................................................................................................
Voornaam .........................................................................................................
Aanhef ...............................................................................................................
E-mail .................................................................................................................
Telefoon ............................................................................................................
Vul precies 3 cirkeltjes in.
Eén zwarte cirkel, en direct daaronder één rode en één blauwe.
Workshop Starter:
(Kies één bouwpakket en één schaal.)
Directie keet (Art nr: 02DBP01)
Electrahuisje met puntdak (Art nr: 02RBS13)
Schaal 1:87 (H0)
Schaal 1:160 (N)
Workshop kost incl. btw en bovengenoemd bouwpakket: €60,Workshop Gevorderde:
(Kies één bouwpakket en één schaal.)
Heistraat 45 (Art nr: 02HES01)
Oranjelaan 24 (Art nr: 02ORL01)
Schaal 1:87 (H0)
Schaal 1:160 (N)
Schaal 1:220 (Z)
Workshop kost incl. btw en bovengenoemd bouwpakket: €75,Meld je (met dit formulier) aan, voor 1 maart 2019.
Per post verzenden naar:
Per mail retourneren naar:
Markenburg
info@markenburg.nl
Armehoefstraat 1
Onderwerp: Workshop
5281LH Boxtel
Wij verzoeken u vriendelijk om het bovengenoemd bedrag voor 1 maart 2019 over te
maken op IBAN nummer: NL22INGB0664650317 t.n.v. M. van ‘t Hoff, onder vermelding
van: “Workshop Nieuw-Vennep”.

Markenburg
Workshop plaats, datum en tijd:
In het Nederlands transportmuseum
Lucas Bolsstraat 7
2152 CZ Nieuw-Vennep
Zaterdag 30 maart 2019
Tussen 10:00 en 17:00
Uw gegevens worden alleen
door Markenburg gebruikt en
ook alleen ten behoeve van de
workshop in Nieuw-Vennep.
De workshops vinden doorgang
bij voldoende aanmeldingen. De
aangemelde personen krijgen in
de week van maandag 4 maart
definitief bericht, incl. nadere
details.
U hoeft niets mee te nemen.
Markenburg zorgt voor gereedschap, de bouwpakketten een
ervaren cususleider, etc.
Uw bouwpakket mag u uiteraard
mee naar huis nemen.
Meer info over de bouwpaketten
Zie: www.markenburg.nl
Op de dag worden maximaal 3
workshops van ieder 1,5 tot 2 uur
gegeven. Er is daarmee maximaal
plaats voor 24 personen.
Alle genoemde bedragen zijn
incl. 21% BTW, excl. toegang tot
het museum (€7,50).
Algemene voorwaarden zijn van
toepassing, deze zijn na te lezen
op: www.markenburg.nl
Deelnemen kan alleen als uw
aanmelding en betaling op
uiterlijk 1 maart 2019 door
Markenburg zijn ontvangen.

