INSCHRIJFFORMULIER
Evenementenhal Gorinchem
Postadres: Energieweg 2
7772 TV Hardenberg
T 0523 - 28 98 98
F 0523 - 28 98 00
E
I www.evenementenhal.nl

Mede exposanten

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:

PC:

Telefoonnr.:

BTWnr.:

Plaats:

Plaats:
E-mail:

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

Ja

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

Nee

BIC-code:

Ik neem deel als mede exposant aan de beurs:
Beurstitel:
Beursdatum:
Ik sta in de stand bij exposant:
Mede exposant á € 500,- exclusief btw
(incl. uitnodigingsservice, naamsvermelding in het beursmagazine en op de frieslijst en 2 standhoudersbadges).

Naamsvermelding frieslijst:
Gewenste naamsvermelding frieslijst. Uitsluitend hoofdletters, max. 17 letters (geldt voor standaard standbouw).

Overige voorzieningen (service, media en catering) – volledig overzicht van te bestellen voorzieningen, zie bestelformulier.
Elektriciteitsaansluiting (tot 2 kW)

€ 132,50

ADSL (beperkt beschikbaar)

€ 175,00

Krachtstroom (3F + N + AARDE 32A)

€ 275,00

Watervoorziening (aanvoer)

€ 159,00

Krachtstroom (3F + N + AARDE 63A)

€ 399,00

Watervoorziening (aan- en afvoer)

€ 215,00

Krachtstroom (3F + N + AARDE 125A, beperkt beschikbaar)

€ 555,00
Zitje(s) (tafel met zwart kleedje en 4 zwarte stoelen)

€ 85,00

Logo / banner op de homepage beurslocatie (200 x 80 pxs) € 350,00

extra standhoudersbadge(s)

€ 55,00

Praattafel(s) met zwarte rok

€ 56,00

Logo / banner op de beurssite (150 x 75 pxs)

€ 250,00

Folderrek(ken)

€ 49,00

Logo / banner in de registratieportal (200 x 84 pxs)

€ 350,00

Balie(s) wit (120cm x 45cm x 94cm)

€ 69,00

Aansprakelijkheid en verzekering: Evenementenhal Gorinchem 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 Gorinchem BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11060213 en zoals
vermeld op de achterzijde van dit formulier.

Datum:

Handtekening:
- Alle genoemde bedragen zijn (tenzij anders vermeld) exclusief BTW (21%) -

Wit exemplaar: beursorganisatie

Gekleurd exemplaar: voor uzelf

