
Yes, I sign up as a friend of Houweling Telecom Museum
As a friend I receive:
1. Twice a year a newsletter about the activities of our museum

2. An invitation tot the annual Friend’s day

3. At invitation for the opening of a new exhibition

My data

Name

Street and apt no.

ZIP code

Place

Phone number

E-mail address

Gender M F X

I do not have permission to deduct the amount stated below from the account below once a year (until can-
cellation).

My IBAN account 

Amount 
(min. € 12,00 per year, this is € 1,00 monthly

Your complete name

Date agree with collection

As a friend of the Houweling Telecom Museum, I support the preservation of the PTT/KPN heritage, so that 
interested parties can learn more about the history of PTT/KPN and development of telecommunications.

Agree with GDPR 
By using this form, you agree to the storage and processing of your data by this website. Here you will find 
our privacy policy.

Verstuur het formulier
Per Mail:  Via the send button in this form 
Per Post:   Houweling Telecom Museum, Lusakastraat 2, 2622 LM Delft, Netherlands
Langs brengen: On Tuesdays at the Vlaggemanstraat 15 in Rotterdam, Netherlands

Formulierversie: 10-2021
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