FORMULIER Jan van Dam Beurslogistiek METAVAK 2019
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Plaats
Telefoonnummer

De tijdsplanning voor de op- en afbouw wordt opgezet aan de hand van de door u ingevulde
gegevens. Graag aankruisen wat voor u van toepassing is.
Lossen / Laden
Wij gebruiken geen heftruck en/of autolaadkraan tijdens de op- en afbouw
Wij nemen zelf een maak uw keuze

mee

Wij willen gebruik maken van de gratis heftruckservice onder de 2,5 ton van de Evenementenhal
Wij willen tegen een meerprijs gebruik maken van de maak uw keuze

boven de 2,5 ton

Hulpmiddelen
Lange lepels
Hijsjib
N.V.T.
Tijdsduur
Het laden of lossen van de materialen neemt _____________minuten in beslag
Transport naar Evenementenhal Gorinchem
Wij verzorgen het transport zelf
Jan van Dam Machine Transport verzorgt het transport naar de Evenementenhal
Wordt gedaan door een ander transportbedrijf, namelijk:______________________________________________________

Hieronder kunt u aankruisen welke dag en welk tijdstip uw voorkeur heeft om op- en af te bouwen. Wij
proberen hier, indien dit planningtechnisch mogelijk is, rekening mee te houden.
Let op: op vrijdag is er alleen opbouw voor machines, reguliere standbouw is dan niet mogelijk.
Standbouwers kunnen zaterdag en maandag opbouwen tussen 08.00 en 17.00 uur.
OPBOUW
Vrijdag
4 oktober 2019
Zaterdag
5 oktober 2019
Maandag
7 oktober 2019

07.00 - 08.00

08.00-10.00

10.00-12.00

13.00-15.00

AFBOUW
Donderdag
10 oktober 2019
Vrijdag
11 oktober 2019

07.00 - 08.00

08.00-10.00

10.00-12.00

13.00-15.00

nvt

nvt

nvt

nvt

15.00-17.00 17.00-18.00

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

15.00-17.00 18.00-20.00
nvt

nvt

nvt

nvt

21.15-23.00

23.00-00.00

nvt

nvt

Aansprakelijkheid/Verzekering:
Easyfairs Nederland B.V., Evenementenhal Gorinchem B.V. en Jan van Dam Machinetransport zijn niet
aansprakelijk voor schade, hoe dan ook genaamd, direct of indirect geleden door de wederpartij of diens
personeel. Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. Wij adviseren u een
transportverblijfsverzekering t.b.v. uw eigendommen af te sluiten(Indicatie € 75,- per € 50.000,-). Indien u een
verzekering wenst af te sluiten kunt u contact opnemen met Jan van Dam Machinetransport.

Formulier graag uiterlijk 6 september mailen naar danielle.wild@easyfairs.com

