
 
 
 

     Kunstwerk Peelpush Goud 
   (Wildlife Artist Pieter Verstappen)

   
 

U hoeft nu nog geen geld over te maken; een factuur met betalingsverzoek ontvangt u na de “Peelpush-
reünie”, die gehouden wordt op 10 november 2019. 

 
 
 

Van het originele kunstwerk “Peelpush Goud” van 
oud-Peelpush-lid en Wildlife Artist Pieter 
Verstappen, zullen maximaal 50 replica’s als een 
kwaliteitsafdruk gemaakt worden.  
Alleen de eerste 50 inschrijvers ontvangen een 
door de kunstenaar ondertekend en genummerd 
kunstwerk. (Bepalend hierbij is de volgorde van  

binnenkomst van de het inschrijfformulier) Er zijn 
twee opties waaruit u kunt kiezen. (met een 
afmeting van 72 x 42 cm).  Bij beide kunstwerken 
ontvangt u tevens een ondertekend certificaat: 

 

A: 
Uitgevoerd op  300 gr. fotopapier, voorzien van een aluminium lijst, 2mm floatglas, genummerd en door 
de kunstenaar voorzien van een originele handtekening. Op een speciale bijeenkomst in Galerie Wildlife 
zal Wildlife artist Pieter Verstappen onder het genot van een hapje en een drankje dit door u gekozen 
werk signeren. Een uitnodiging hiervoor ontvangt u na de Peelpush-reünie, die gehouden wordt op 10 
nov. 2019 
 

B: 
Uitgevoerd als kwaliteitsposter, zonder lijst, genummerd en door de kunstenaar voorzien van een 
originele handtekening. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Inschrijving: 
JA, ik wil graag een replica van het  kunstwerk  “Peelpush Goud“  van Pieter Verstappen. Ik geef 

hieronder mijn keuze aan en geef Peelpush de opdracht om dit voor mij verder uit te voeren.  
 
A. Replica op 300 grams papier, achter 2mm floatglas, in  aluminium lijst,  prijs: € 250,00 
B. Replica uitgevoerd als “kwaliteitsposter”, prijs: € 100,00 

 
 

Mijn keuze is gevallen op: ____    prijs: € _____________ 

Naam: (of naam bedrijf) ________________________ -   _________________________ 

Adres:    ____________________________________________________ 

Postcode; woonplaats:   ______  - _____           _______________________ 

Emailadres:   _______________________________ 

       Datum         handtekening 

____  -  ___  -   _____       ________________________ 

 
U kunt dit formulier (laten) bezorgen bij Mart Rooijakkers, Kerkstraat 14a 5768 BG Meijel  

Of invullen en daarna digitaal versturen naar martrooijakkers@home.nl  

mailto:martrooijakkers@home.nl

