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NATUURLIJK

OMMEN

Aanmeldformulier Vermelding Natuurlijk Ommen
Datum:
Plaats:
Ingevuld door:

Onderneming
Naam onderneming:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:

Contactpersoon (Deze gegevens gebruiken wij voor onze administratie, deze wordt niet vermeld in het portaal.)
Voorletter(s):

De heer

Mevrouw

Tussenvoegsel:
Achternaam:
Functie:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Doorlinkgegevens (Vul, indien van toepassing, onderstaande gegevens in.)
Websitelink:
E-mailadres:
Agendalink:
Facebooklink:
Twitterlink:
Menulink:
Occasionslink:
Routeplanner:

Hier hoeft u niets in te vullen.

LinkedInlink:

Openingstijden
Maandag:
Dinsdag:

Van:

Tot:

Van:

Tot:

Woensdag:

Van:

Tot:

Donderdag:
Vrijdag:

Van:

Tot:

Van:

Tot:

Zaterdag:

Van:

Tot:

Zondag:

Van:

Tot:

Tussentijds gesloten? Geef hieronder aan op welke dagen en welke tijdstippen u tussentijds gesloten bent.
Gesloten:

Natuurlijk Ommen
De Ruijterstraat 55
7731 CG Ommen

I. www.natuurlijkommen.nl
E. info@natuurlijkommen.nl
T. 088-5551480

KVK: 05072497
BTW: NL138550517B01
IBAN: NL90RABO0109995562

Wij zijn telefonisch bereikbaar van:
Maandag tot en met donderdag van
09.00 uur tot 12.30 uur.
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Aanmeldformulier Vermelding Natuurlijk Ommen

Iconen (Vink de iconen aan die van toepassing zijn.):

VV
V

Pinnen mogelijk

Stadspas Ommen

Rolstoelvriendelijk

Bezorgdienst

Accepteert VVV-bon

Vegetarische gerechten

Honden toegestaan

Tennisbaan

Speelgelegenheid

Sauna

Binnenbad

Buitenbad

Wifi beschikbaar

Kies hier uw rubriek:
Dierenwinkels

Komt uw rubriek niet voor in de rubriekenlijst, vermeld dan hieronder de gewenste rubriek:

Ja, ik heb kennis genomen van de disclaimer en ga akkoord.
Ja, ik wil graag een keer per kwartaal de nieuwsbrief ontvangen.
Ik ben geïnteresseerd om in de toekomst gebruik te maken van Ommer Voordeel Coupons en ontvang
graag informatie.
Ik ben geïnteresseerd om in de toekomst gebruikt te maken van Ommer Arrangementen en ontvang
graag informatie.
Ja, plaats de foto of het logo bij mijn vermelding, deze stuur ik mee als bijlage.

(De foto of het logo kunt u als bijlage toevoegen nadat u klikt op de button: verstuur het formulier.)

Ja, ik steun Natuurlijk Ommen en plaats het logo of de link op mijn website.
(Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen sturen wij u het logo/link toe.)

Verstuur het formulier naar Natuurlijk Ommen.

Een vermelding is op dit moment kosteloos. Mocht dit
veranderen dan wordt u hierover geïnformeerd. Namens
Natuurlijk Ommen bedanken wij u voor uw aanmelding.

Reset het formulier.

Print het formulier.
Sluit het formulier af.

Natuurlijk Ommen
De Ruijterstraat 55
7731 CG Ommen

I. www.natuurlijkommen.nl
E. info@natuurlijkommen.nl
T. 088-5551480

KVK: 05072497
BTW: NL138550517B01
IBAN: NL90RABO0109995562

Wij zijn telefonisch bereikbaar van:
Maandag tot en met donderdag van
09.00 uur tot 12.30 uur.

