
Accreditatie Pers Ronde om Texel 2017 
 

 

Accreditatieformulier voor de media en pers. Alleen volledig en naar waarheid ingevulde aanvraagforumlieren 

worden door de organisatie in behandeling genomen. 

  

Persoonsgegevens: 

Naam:    

Adres:      

Postcode:   

Plaats:    

Land:    

Telefoon:   

Fax: 

Mobiel: 

E-mail: 

Adres op Texel: 

 

Type Media: (aangeven wat van toepassing is) 

( )  Schrijvende pers  

( )  Fotografie  

( )  Televisie  

( )  Radio    

( )  Internet 

( )  Team voorlichter 

( )  PR bureau 

 

Magazine / Medium 

Organisatie/bedrijfsnaam: 

Uitgave: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoon: 

 

( )  Freelancer opdrachtgever (aangeven indien van toepassing) 

 

Geplande Publicaties/Programma’s 

Uitgave: 

Aantal/Oplage: 

Publicatiedatum: 

 

Wil graag het evenement bijwonen op: 

Dag/datum: WOENS 07 JUNI  DON 08 JUNI  VRIJ 09 JUNI ZAT 10 JUNI

  

Verwachte  

aankomsttijd: 

 

Persboot 

De plekken op de verschillende persboten zijn beperkt, graag hieronder aangeven indien plek op 

persboot wenselijk zou zijn. De organisatie kan deze plekken echter niet garanderen! 
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Wij kunnen helaas niet aanwezig zijn maar zijn wel geïnteresseerd in beeldmateriaal: 

( ) Videobeelden    

( ) Fotomateriaal    

( )  Televisiemateriaal   

 

 

Wil graag persberichten en andere informatie ontvangen: 

Via e-mail:  

 

 

Aanmelding Media / Journalisten /Fotografen en overige Pers 

De Ronde om Texel zal uitstekend te volgen zijn via internet op www.roundtexel.com . Dagelijks 

worden via onze website: www.roundtexel.com diverse producten en diensten aangeboden, zowel in 

het Nederlands als in het Engels. Meerdere keren per dag zullen nieuwsberichten gepubliceerd 

worden. Wij zullen de volgende producten en diensten aanbieden: 

o Persberichten 

o Interviews en previews met kanshebbers en kampioenen 

o Foto’s: sfeer- en wedstrijdbeelden 

o Zondagochtend alle uitslagen 

o Dagelijkse interviews met zeilers en VIP’s 

o Zaterdag na de finish: de prijsuitreiking en interview met de winnaars 

 

Locatie 

Het perscentrum is gevestigd op het strand ter hoogte van: 

Paal17 

Ruijslaan 94 

1796 AZ De Koog 

 

ACCREDITATIE IS VOORBEHOUDEN AAN 

 Journalisten met geldige perskaarten. 

 Freelancers met een opdracht. 

 Een beperkt aantal freelancers zonder opdracht kan een accreditatie krijgen. Dit ter beoordeling 

aan de organisatie. In ruil voor deze accreditatie vraagt de organisatie van hen maximaal een 

tiental foto’s per dag om te gebruiken ter promotie van de Ronde om Texel. Zowel op eigen 
media als voor journalistiek gebruik, uiteraard onder vermelding van naam en of website. 

 

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK PERSFACILITEITEN RONDE OM TEXEL 

 Deelname, bezoek, het maken van rapportages, interviews, foto’s en het gebruik maken van de 
persfaciliteiten geschiedt voor eigen risico van de deelnemende, geaccrediteerde pers. 

 De Stichting Ronde om Texel, haar vertegenwoordigers, medewerkers en deelnemers, zijn niet 

aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor schade aan en/of ontstaan door deelname aan en/of 

het bijwonen van de Ronde om Texel. 

 Het perscentrum is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventueel onjuist verstrekte 

informatie en gegevens door derden, anders dan door medewerkers en bestuursleden van het 

perscentrum zelf. 

 

 

 

 

Wij verzoeken u dit formulier volledig ingevuld terug te zenden per e-mail naar pres@roundtexel.com 

http://www.roundtexel.com/
http://www.roundtexel.com/
mailto:pres@roundtexel.com

