BESTELFORMULIER
AUTO PROF-AMT LIVE
GORINCHEM 2019
12, 13 & 14 FEBRUARI
Firmanaam: ______________________________________________________
Contactpersoon:________________________ __________________________
Standnummer:________________________ Datum:______________________
_
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Standaard meubels

Zitje(s) (1 ronde tafel met zwart kleedje en 4 zwarte stoelen)
Ronde tafel(s) grijs zonder kleedje
Ronde tafel(s) met zwart kleedje
Kleedje(s) zwart (ronde tafel)
Kleedje(s) voor op tafel (140cm x 140cm of 200cm x 200cm)
Stoel(en) zwart
Barkruk(ken) zwart
Tafel(s) 120cm x 80cm + kleed
Tafel(s) 220cm x 70cm + kleed
Praattafel(s) grijs blad, zwarte poot, inclusief praattafelrok(ken) zwart
Praattafel(s) grijs blad, zwarte poot, exclusief praattafelrok(ken)
Praattafelrok(ken) zwart
Praattafelrok(ken) andere kleur
Folderrek(ken) antraciet
Balie wit (120cm x 45cm x 94cm)
Kast(en) + gordijn in stand (kastruimte 100cm x 100cm)
Vitrinekast(en) met verlichting (67cm x 32cm x 176cm)
Bloemstuk(ken) klein (vers)
Bloemstuk(ken) middel (vers)
Bloemstuk(ken) groot (vers)
Kentia palm(en) (200cm hoog)
Duo-spots (2 spotjes)
Duo-spots rail (6 spotjes)
Bouwlamp

€ 89,00
€ 20,00
€ 29,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 22,50
€ 19,00
€ 30,00
€ 57,50
€ 30,00
€ 31,00
€ 37,50
€ 50,00
€ 72,50
€ 72,50
€ 115,00
€ 22,50 *
€ 55,00 *
€ 85,00 *
€ 30,00
€ 20,00
€ 37,50
€ 75,00

*Deze mag u na afloop van de vakbeurs meenemen.

Overige voorzieningen
……
……
……
……
……
……

Elektriciteitsaansluiting (230V)
Krachtstroom (3F+N+AARDE 32A)
Krachtstroom (3F+N+AARDE 63A)
Krachtstroom (3F+N+AARDE 125A, beperkt beschikbaar)
Watervoorziening (aanvoer)
Watervoorziening (aan- en afvoer (dompelpomp 50 x50cm))

€
€
€
€
€
€

135,00
299,00
425,00
575,00
200,00
285,00

……
……
……
……
……

Bekabeld internet (6 Mb)
WIFI Ticket Brons (3 Mb)
WIFI Ticket Zilver (4 Mb)
WIFI Ticket Goud (6 Mb)
Hangpunten

€ 179,00
€ 79,00
€ 159,00
€ 260,00
€ Offerte**

**Neem contact op met: eventservice@easyfairs.com.

Catering
……
……
……
……
……
……

Extra standhoudersbadge(s) 1-daags (incl. lunch, diner, ticket netwerkborrel)
Extra standhoudersbadge(s) 2-daags (incl. lunch, diner, ticket netwerkborrel)
Extra standhoudersbadge(s) 3-daags (incl. lunch, diner, ticket netwerkborrel)
Extra dinerbon(nen)
Extra lunchbon(nen)
Extra ticket netwerkborrel

KIJK VOOR MEER INFORMATIE
OP WWW.EVENEMENTENHAL.NL/GORINCHEM

€
€
€
€
€
€

18,60 (p.p.)
37,19 (p.p.p.d.)
55,00 (p.p.)
25,00 (p.p.)
15,00 (p.p.)
15,00 (p.p.)

Paraaf_____________________
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BESTELFORMULIER
AUTO PROF-AMT LIVE
GORINCHEM 2019
12, 13 & 14 FEBRUARI

Luxe meubelen

Stoel blauw, grijs, wit, oranje of
rood, type 108
…. X €42,-

Stoel sjiek, zwart of wit, type 203

Stoel wit of wit zwart, type 111

…. X € 69,-

…. X € 29,25

Kruk blauw, grijs, wit, oranje of
rood, type 530

Kruk grijs, wit of zwart met
rugleuning, type 506

Kruk wit of wit zwart, type 511

…. X € 42,50

…. X € 32,50

…. X € 33,50

Brochurerek, wit, zwart, blauw of
rood, type 931

Koelkast tafelmodel, type 840

Poefje blauw, oranje, rood, zwart,
type 215

…. X € 76,50

…. X € 57,75

…. X € 30,25

KIJK VOOR MEER INFORMATIE
OP WWW.EVENEMENTENHAL.NL/GORINCHEM

Paraaf_____________________
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Luxe meubelen

Ronde tafel, 73 cm/dia 80 cm,
wit, grijs of beuken, type 603

Tafel rechthoekig, wit, zwart grijs
of beuken, type 647

Tafel vierkant, wit, zwart, grijs of
beuken, type 643

…. X € 35,50

…. X € 46,25

…. X € 35,-

Ronde statafel,110 cm/dia 80 cm
wit, grijs of beuken, type 617

Afsluitbare balie wit of zwart,
type 814

Display hoogte 40cm, type 984

…. X € 66,-

…. X € 93,-

…. X € 51,50

Display hoogte 60cm, type 986

Display hoogte 80cm, type 988

…. X € 61,75

…. X € 72,00

KIJK VOOR MEER INFORMATIE
OP WWW.EVENEMENTENHAL.NL/GORINCHEM

Display hoogte 100cm, type 990
…. X € 87,50

Paraaf_____________________
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Audio visueel

LCD scherm 40"

LCD scherm 46"

LCD scherm 55"

…. X € 300,-

…. X € 350,-

…. X € 400,-

Upgrade standbouw

Naadloze print per meter
(2,5m hoog)
….m X € 155,00

Printpanelen per meter
(2,5m hoog)
…. m X € 100,00

Verhoogde vloer, wit afgewerkt,
alleen voor systeemstands per m2

Verhoogde vloer, spaanplaat, alleen
voor eigen bouwers per m2

….m² X € 14,50

….m² X € 16,50

.... m¹ Randafwerking in aluminium voor vloer wit
.... m¹ Randafwerking in aluminium voor vloer spaanplaat

Truss-stand 4m hoog
inclusief banner(s) en verlichting
….m² X € 55,00

€3,50
€6,50

Onze artikelen zijn zichtbaar en onzichtbaar beveiligd. Bij schade of diefstal wordt de inkoopwaarden aan u als
klant in rekening gebracht. De verhuurprijs geldt voor de gehele beursperiode.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE
OP WWW.EVENEMENTENHAL.NL/GORINCHEM
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BESTELFORMULIER
AUTO PROF-AMT LIVE
GORINCHEM 2019
12, 13 & 14 FEBRUARI
Let op: Bestel bovenstaande beurs faciliteiten zoals elektrapunten, meubilair en verlichting voor de vroegboek deadline
van 1 februari 2019 en profiteer van de vroegboekprijzen zoals op dit formulier aangegeven. Na deze datum kunnen we
de bestelling niet meer mee nemen in de reguliere voorbereiding waardoor hier extra kosten aan verbonden zijn. Wij
zijn dan helaas genoodzaakt een toeslag van 30% in rekening te brengen.
Betaling
Ondergetekende, met naam genoemd, verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden van Easyfairs
Evenementenhal BV.
Bezorging van de materialen
We streven ernaar de bestelde bovengenoemde materialen voor aanvang van de beurs in uw stand te leveren. Alle items
die tijdens de beurs besteld worden, worden geleverd/aangelegd op het moment dat de vooraf bestelde items
opgeleverd zijn. Dit kan betekenen dat er een wachttijd zit op uw onsite bestelling. De wachttijd kan ook ontstaan
doordat het gevraagde item niet voorradig is op locatie.
Dit formulier voorzien van firmanaam, contactpersoon en handtekening. S.v.p. per omgaande ons retour zenden via
eventservice@easyfairs.com.

Datum:_________________________________________________________

Handtekening: _________________________________________________
Graag alle pagina’s getekend retourneren.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE
OP WWW.EVENEMENTENHAL.NL/GORINCHEM

Paraaf_____________________
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