
Voettochthotel Tweedaagse Voettocht 2023
Beste. Wij vragen u het onderstaande formulier zo correct mogelijk in te vullen. Aan de hand van deze
informatie, zullen we binnen de week de pagina voor het hotel opmaken en de factuur bezorgen. Alvast
bedankt voor de samenwerking!

Jouw gegevens
Vul hier de gegevens in van de persoon die dit formulier invult.

Naam

De naam van de persoon die dit formulier invult.

*

Voornaam Achternaam

E-mail

E-mail adres van de persoon die dit formulier invult.

*

Email factuur

Ja Nee

Mag de factuur naar dit e-mail adres gestuurd worden?

E-mail

Vul hier het e-mail adres in waar we de factuur mogen naar toe sturen.

Indien het per post moet verstuurd worden naar het adres van de maatschappelijke zetel (zie hieronder), laat je dit veld blanco.



Firmagevens
Vul hier de gegevens in van de firma ivm de sponsoring.

Firma

Firmanaam waar de factuur wordt uitgereikt. Dit is de officiële naam. Niet noodzakelijk de naam die gebruikt wordt in de
sponsoring.

*

BTW Nummer

1234567890

BTW Nummer die op de factuur/creditnota dient vermeld te worden. Wil dit invoeren zonder punten, spaties en zonder de BE
vooraan. Een geldig nummer is 10 tekens lang.

*

Adres *

Adresregel 1

Adresregel 2

Plaats Postcode / Zip Code België

Opmerking

Heb je nog een vraag en/of opmerking? Laat hier gerust deze na!

Hotelgegevens
Onderstaande informatie zal gebruikt worden op de website.

Hotelnaam

Naam van het hotel

*

Adres

Adres van het hotel

*

Adresregel 1

Adresregel 2

Plaats Postcode / Zip Code



 Aangedreven door Cognito Forms. Probeer Het Nu - cognitoforms.com

Telefoonnummer

+32 50 12 34 56

Telefoonnummer van hotel. 
Het is aan te raden dit te noteren in de "+32 50 xx yy zz" vorm

E-mail

E-mail adres van het hotel

Website

Website van het hotel. 
Dit mag het algemeen adres zijn (bijv. www.mijnhotel.be) maar ook het adres die onmiddellijk naar de boekingspagina gaat (bijv.
www.mijnhotel.be/reserveer).

Omschrijving

Korte omschrijving van het hotel in het Nederlands.  
Dit is maximaal 125 woorden (1000 tekens). 
We zorgen zelf wel voor de Franse en Engelse vertaling.

Speciale actie

Omschrijf hier indien je in het kader van de Tweedaagse Voettocht een speciale actie organiseert (bijv. gratis lunchpakket). 
Dit is maximaal 75 woorden (400 tekens)

Foto

of bestanden hierheen slepen.

Laad hier de foto's op de je wenst te gebruiken op de website.
Dit kunnen er maximaal 6 zijn.

Bij voorkeur minstens 1920x1920 qua resolutie en in JPG
formaat. Max 5MB per foto.

De eerste foto zal ook gebruikt worden als header foto op de
pagina van jouw hotel.

Uploaden

Verstuur

https://www.cognitoforms.com//?crs=cmVmcHVibGljOjpUd2VlZGFhZ3NlVm9ldHRvY2h0QmxhbmtlbmJlcmdl&utm_source=Customer-Referral&utm_medium=form&utm_campaign=Form



