
 

Instructies gebruik invoerformulier 
 

Informatie over het evenement 

 

Naam van het evenement 

Voer je eventnaam in zonder locatie of datum. 

 

Omschrijving 

Geef hier meer details over je evenement. Deze tekst mag neutraal zijn, dus niet in de ik- of we-

vorm. Zorg dat de lopende tekst geen harde enters heeft en ook het gebruik van afbeeldingen tus-

sen de tekst is niet mogelijk. 

 

Datum en tijd 

 

Startdatum 

Op welke dag begint je evenement? 

 

Einddatum 

Deze hoef je alleen maar in te voeren als je evenement meerdere dagen duurt, voor een eendaags 

evenement mag dit veld leeg blijven. 

 

Starttijd/Eindtijd 

Voer in hoe laat je activiteit start en ook de eventuele eindtijd. 

 

Waar vindt het evenement plaats? 

 

Naam 

Hoe heet de locatie waar je activiteit plaatsvindt? Dat is bijvoorbeeld ‘Schouwburg Amstelveen’ of 

‘Museum JAN. 

 

Straat/Huisnummer/Toevoeging/Postcode/Plaats/Land 

Voer hier alle details in over de locatie waar het event plaatsvindt. De postcode is belangrijk van-

wege de filtering van evenementen voor de deelagenda’s van bijvoorbeeld het Amsterdamse Bos 

 

Over het evenement 

 

Soort evenement 

Kies uit het menu de optie die het best bij jouw evenement past. Deze categorie is belangrijk voor 

de filters zoals ‘actief’, ‘muziek’ en ‘festival’ die gebruikers van de UITagenda kunnen selecteren. 

 

Prijs 

Voer hier de normale toegangsprijs van je evenement toe, voor gratis activiteiten is dat 0. 

 

Website 

Vul hier de URL in van de pagina waarop bezoekers meer informatie kunnen vinden. 

 

E-mailadres 

Bij welk mailadres kunnen mensen terecht met vragen over het evenement? 

 

Telefoonnummer 

Waar kunnen mensen naar bellen om vragen te stellen? 

 

 

 

 

 



Afbeelding toevoegen 

Voeg hier een afbeelding toe van minimaal 1600x1200 pixels en maximaal 3MB. De afbeelding mag 

geen tekst bevatten, omdat de foto automatisch wordt gecropt voor de diverse plaatsingen. Ge-

bruik hiervoor alleen rechtenvrije afbeeldingen. Eventuele claims over afbeeldingen die onrechtma-

tig worden gebruikt, zullen worden door gefactureerd. 

 

Je gegevens 

 

Naam/E-mailadres/ Telefoonnummer 

Voer hier je persoonlijke gegevens in. Deze informatie wordt niet gepubliceerd bij het evenement, 

maar is alleen bedoeld voor gebruik door Visit Amstelveen. We kunnen je dan bereiken als we een 

vraag of opmerking hebben over je activiteit. 

 

Dat was ‘m! Druk op versturen en je evenement verschijnt binnen maximaal 3 werkdagen online 

op de visitamstelveen.nl/evenementen. 

 

Dat ziet er zo uit: 

 

 
 

 

Zijn er onverhoopt toch problemen met het aanleveren van activiteiten kun je ons bereiken op 

visitamstelveen@amstelveen.nl,  dan zullen we je verder helpen! 

mailto:visitamstelveen@amstelveen.nl

