Evenementenhal B.V.
Postadres: Energieweg 2
7772 TV Hardenberg
T 0523 - 28 98 98 F 0523 - 28 98 00

INSCHRIJFFORMULIER
Winter Fair
Hardenberg

E
I www.evenementenhal.nl
Projectcode: 61910009

8, 9 en 10 november 2019

Ondergetekende wenst deel te nemen:
Bedrijfsnaam:

Contactpersoon: dhr./mw.

(ons systeem accepteert uitsluitend de volgende geschreven bedrijfsvormen: B.V., N.V., V.O.F., BVBA., GmbH).
Correspondentieadres:

PC:

Bedrijfsnaam t.b.v ext. comm.:

Factuurnaam:

Factuuradres:

Plaats:

PC:

Telefoonnr.:

BTWnr.:

Plaats:
E-mail:

Branchevermelding (korte omschrijving bedrijfsactiviteit max. 55 letters):
Ik machtig Evenementenhal Hardenberg hierbij een eenmalige incasso van het verschuldigde bedrag:

Ja

Afschrijving geschiedt 30 dagen voor aanvang van de beurs. IBAN nr.:

Nee

BIC-code:

De indeling van de standplaatsen geschiedt door de organisatie op volgorde van binnenkomst.

Winter Fair

8, 9 en 10 november 2019

Openingstijden:

vrijdag

8 november

11.00 - 18.00 uur

zaterdag

9 november

11.00 - 18.00 uur

10 november

11.00 - 18.00 uur

zondag
Opbouwdagen:
Afbouwdagen:

woensdag

6 november

08.00 - 20.00 uur

donderdag

7 november

08.00 - 20.00 uur

zondag

10 november

18.15 - 22.00 uur

maandag

11 november

08.00 - 12.00 uur

TENTEN (incl. security, klein afvalverwijdering en 2 standhoudersbadges)
Tent 4 x 3 mtr.

12 m²

à €

570,00

Tent 5 x 5 mtr.

25 m²

à € 1.150,00

STANDAARD UNIT (incl. standbouw met verlichting, frieslijst met naamsvermelding, vloerbedekking, security service, klein afvalverwijdering en 2 standhoudersbadges)
Unit 1
9m²
(afmeting 3m x 3m)
à
€
465,00
Unit 2
12m²
(afmeting 4m x 3m)
à
€
595,00
Unit 3
15m²
(afmeting 5m x 3m)
à
€
750,00
Unit 4
18m²
(afmeting 6m x 3m)
à
€
835,00
Gewenste naamsvermelding frieslijst. Uitsluitend hoofdletters en max. 17 letters (geldt niet voor eigen standbouw).

MARKTKRAAM GALLERIJ (incl. security service, klein afvalverwijdering en 2 standhoudersbadges)
Marktkraam (met luifel en rok) afm. 300 cm x 80 cm x 220 cm
à

€

285,00

VLOEROPPERVLAK (incl. vloerbedekking, security service, klein afvalverwijdering en 2 standhoudersbadges)
Extra

m2

(afmeting:

mx

m)

à

€

29,50

Overige voorzieningen (één prijs voor drie beursdagen, voor meer voorzieningen zie bestelformulier)
Aanleg van elektriciteitsaansluiting (max. 2 kW) € 107,50
Tafel(s) 120x80 cm + kleed
€ 159,00
Tafel(s) 220x70 cm + kleed
Watervoorziening (aanvoer)
€ 200,00
Extra standhoudersbadge(s)
Duo-spots rail (6 spotjes)
€ 37,50
Extra relatiekaart(en)

totaal:

€

,

€ 19,00
€ 30,00
€ 6,00 (incl. BTW)
€ 5,00 (incl. BTW)

Aansprakelijkheid en verzekering: Evenementenhal Hardenberg BV is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging etc. van uw
eigendommen. Wij adviseren u terzake een adequate verzekering af te sluiten en uw eigendommen te beveiligen.
Betaling: Uw betaling dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de beurs op onze rekening te zijn bijgeschreven.
Annulering: Annulering kan uitsluitend aangetekend plaatsvinden. De eventuele kosten zijn afhankelijk van de termijn van annulering.
Zie art. 7 van de Algemene Voorwaarden op de achterzijde van dit inschrijfformulier.
Algemene Voorwaarden: Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden van
Evenementenhal Hardenberg BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 05047375 en zoals
vermeld op de achterzijde van dit formulier.

Datum:

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden:
- Alle genoemde bedragen zijn (tenzij anders vermeld) exclusief btw (21%) -

