
De Dag voor de RadioAmateur wordt in opdracht van het Hoofdbestuur van de Vereniging Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland (VERON) gehouden. 

 De organisatie berust bij de VERON  Evenementen commissie. 

De Veron onderdelen markt -VROM  is het niet commerciële onderdeel van de Dag voor de RadioAmateur .  

Inschrijvingsformulier 
Voor een stand op de VERON Onderdelen Markt (VROM) als onderdeel van 
de Dag voor de Radioamateur op 29 oktober 2022 in de IJsselhallen te Zwolle 

De VERON Evenementen Commissie organiseert tijdens de Dag voor de Radioamateur de VERON Radio 
Onderdelen Markt. De bedoeling is dat het karakter van de markt zo goed mogelijk tot zijn recht komt, dus 
naast onderdelen bedoeld voor zelfbouw voor de radioamateur, mag uitsluitend gebruikte apparatuur worden 
aangeboden. Nieuwe meetinstrumenten, antennes, hobby-gereedschappen en aanverwante zaken zijn 
toegestaan, echter geen nieuwe zend- ontvangstapparatuur, daarvoor is het commerciële deel, de AMRATO 
bedoeld. Iedereen kan zich inschrijven. Er bestaat de mogelijkheid om al op vrijdagmiddag de kraam(en) op 
te bouwen vanaf 12:00 tot 20:00 uur. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er professionele bewaking 
aanwezig. De kosten hiervan bedragen € 10,00 per inschrijving. Als standhouder kunt u gratis parkeren mits 
het polsbandje om de pols zichtbaar wordt gedragen. 

De inschrijving is in volgorde van betaling op: IBAN:NL46 INGB 000 229 4115  
BIC: INGBNL2A – t.n.v. VERON eraan/eraf te Assen. 

Door het ondertekenen, en inzenden of mailen van onderstaand inschrijfformulier, verklaart u zonder enig 
voorbehoud akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de V.R.O.M. 
Algemene voorwaarden https://dvdra.veron.nl 

De inschrijving sluit op 16 september 2022 en de bevestiging van uw definitieve inschrijving ontvangt u 
omstreeks 1 oktober 2022. 

REAGEER SNEL, HET AANTAL KRAMEN IS BEPERKT 
Ondergetekende : 
Adres : 
Postcode /Plaats : 
Telefoon/E-mail : 

Verzoekt op de VERON Onderdelen Markt 2022 te reserveren: 

_____ kramen van 4 mtr, incl. 2 polsbandjes á € 45,00 per kraam € __________ 
_____ extra standhouder-polsbandje p/st € 10,00 € __________ 
_____ Stroom-aansluiting € 35,00 (incl. verbruik) € __________ 
_____ Opbouw vrijdag van 12.00 – 20.00 met bewaking € 10,00 € __________ 
 ------------------------------- 
 Totaal € __________ 
Eventuele opmerkingen: 

Datum: _______________ Handtekening: 

______________________

 

Gerrie de Groot (PA7TT) 
Briljantstoep 21 
9403 SC ASSEN 
Email: PA7TT@veron.nl 
Tel: +31 (0)6 – 225 715 95 

Dit formulier volledig ingevuld sturen naar: PA7TT@veron.nl of per post 
naar bovengenoemd adres. 
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