
Ja, ik word vriend van het ‘Houweling Telecom Museum’
Als vriend ontvang ik:
1. 2x per jaar een nieuwsbrief van de activiteiten rond ons museum

2. een uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag

3. een uitnodiging bij de opening van een nieuwe tentoonstelling

Mijn gegevens

Naam

Straat en huisnr.

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Geslacht M V X

Ik geen toestemming, om 1x per jaar (tot wederopzegging) het hieronder vermelde bedrag van onderstaan-
de rekening af te mogen schrijven.

Mijn IBAN rekening 

Bedrag 
(min. € 12,00 per jaar, dus € 1,00 per maand)

Uw volledige naam

Datum akkoord met de incassobetaling

Als vriend van het Houweling Telecom Museum steun ik de instandhouding van het PTT/KPN erfgoed, 
zodat geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de historie van PTT/KPN en de ontwikkeling van de 
telecommunicatie.

Akkoord AVG
 Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens 
 door deze website. Hier vindt u ons privacybeleid.

Verstuur het formulier
Per Mail:  Via de verzendknop in dit formulier
Per Post:   Houweling Telecom Museum, Lusakastraat 2, 2622 LM Delft
Langs brengen: Op de dinsdagen aan de Vlaggemanstraat 15 te Rotterdam

Formulierversie: 10-2021
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