Naam beurs:
Beursdata:

Hal + Stand nr.:
Beurslocatie: □ Gorinchem

□ Hardenberg

□ Venray

Factuur gegevens
Bedrijfsnaam:
Adres:

Postcode:

Plaats:

Contactpersoon:

E-mail:

Telefoon:

B.T.W. nr.*:
*(alleen van toepassing indien de facturatie buiten Nederland is)

Onderstaande prijzen gelden tot 7 dagen voor aanvang beurs opbouw.
Daarna zal een toeslag van 25% in rekening worden gebracht.
Omschrijving

Prijs

Tuidraad 4mm. Belastbaar tot 80kg.

€ 84

Huur verlock 4mm. (eindverbinding met ophangoog)

€ 25

Ophangpunt t.b.v. takel. Belastbaar tot 250kg

€ 105

Handtakel incl. ophangpunt. Belastbaar tot 250kg

€ 183,75

Inhangen/verwijderen takel van derde

€ 35

Elektrakabel via halplafond

230V / 3kW

€ 70

400V / 10kW

€ 70

400V / 20kW

€ 70

Ophangen borden/banieren

tot 2m breed

€ 200,-

aan halplafond

2 tot 4m breed

€ 225,-

4 tot 6m breed

€ 250

Aantal Hoogte
(m)

Naar waarheid ingevuld te

d.d.

Naam

Handtekening

Retourneren naar: info@decoriginals.nl

Belasting per
punt (kg)

BIJLAGE AANVRAAGFORMULIER
PRODUCT INFORMATIE
Handtakels
Handtakels die met de hand bediend worden. De prijs is voor de gehele beursperiode en inclusief
benodigde materialen voor ophanging. U bediend de takel zelf. Wij werken de handkettingen weg op de
laatste opbouwdag. Op de laatste beursdag halen wij de kettingen weer uit de zakken. Hiermee beginnen
we een uur na sluitingstijd.
Ophangpunten
Ophangpunten voor gebruik van uw eigen takels. U draagt zelf zorg voor takels en overige hijsmiddelen.
Het is belangrijk dat u een maximale hoogte aangeeft zodat u met uw middelen het ophangpunt kan
bereiken.
Tuidraden
Voor ondersteuning, stabilisatie of het ophangen van banieren, borden of vlaggen, en lichtgewicht
plafonds kunt u gebruik maken van tuidraden. Dit zijn staaldraden met een dikte van 4mm.*
* Het is niet toegestaan om takels en vrij hangende trussconstructies aan tuidraden te hangen.
Elektrakabel via halplafond
Elektrakabel wordt weggewerkt van voeding, via halplafond, naar ophangpunt/trussconstructie, etc. .*
* Prijzen hiervan zijn excl. voeding.
Vlaggen, banieren of op te hangen objecten
Vlaggen, banieren of op te hangen objecten dienen montage klaar, op vloerniveau te worden aangeleverd.
Objecten moeten zijn voorzien van de juiste veilige bevestiging- en/of bevestigingsmiddelen. *
* Tijdens de demontage dienen vlaggen, banieren of objecten ter plekke bij de stand te worden opgehaald.
Slecht bij uitzondering (en na overleg) zullen wij uw banier korte tijd in opslag nemen.

AANDACHTSPUNTEN EN VEILIGHEIDSEISEN
Aandachtspunten
Bij iedere aanvraag dient de volgende informatie aan ons te worden verstrekt:
- Een plattegrond waaruit blijkt wat uw positie is t.o.v. andere stands;
- Een bovenaanzicht met een duidelijke schaalverdeling waarop ophangpunten e.d. staan aangegeven;
- De gewenste hoogte van de te hangen/takelen objecten;
- Bijbehorende gewichten (kg) van de te hangen/takelen objecten.
Veiligheidseisen
Takels en lasten die gehangen zullen worden mogen alleen met speciaal voor hijswerkzaamheden
gemaakte materialen worden aangeslagen. Deze materialen moeten een WLL, certificaat van de fabrikant
hebben en aantoonbaar jaarlijks gekeurd zijn. Staalstroppen of steelflex/softsteels zijn toegestaan,
kunststof spansets niet. De ketting van de takel mag niet worden gebruikt om de last aan te slaan. Er kan
op overbelasting gecontroleerd worden.
Indien u het bovenstaande niet in acht neemt zal de toestemming tot hijsen worden ontzegd tot de
installatie aan de veiligheidseisen voldoet en door ons is vrijgegeven.
Eventueel bijkomende kosten zijn voor uw rekening.
Bij vragen of twijfel kunt u contact met ons opnemen via info@decoriginals.nl of 073-614 84 86.

