10, 11 en 12 april 2018

Inschrijfformulier
Ordernr. : …………..

Exposantgegevens
Bedrijfsnaam

: ………………………………………………………..………….

Bedrijfsnaam exposant

: ….…………………………………………………………….…………….

Correspondentieadres : ……………………………………………………………….......

Postcode

: …………….……..

Plaats : …......................................................................

Contactpersoon

: …………………………………………………………...………. (m / v)

Email

: ………………………………....…………………..…………………..…..…...............

Telefoon

: ………………………………………………..…………….…...

Mobiel

: .............................................................................................................................

Branche

: …………………………………………………………………...

Website

: www.. ............................……………………………………………..….………….…

Stap 1 - AFMETING STAND

 Stand 6 m2 ( 3 x 2 m) €

820,-

 Stand 15 m2 ( 5 x 3 m) € 1.945,-

 Stand 9 m2 ( 3 x 3 m)

€ 1.195,-

 Stand 12 m2 ( 4 x 3 m) € 1.570,-

 Stand 16 m2 ( 4 x 4 m) € 2.055,-

 Stand 20 m2 ( 5 x 4 m) € 2.495,-

 Afwijkende afmeting : .…….. breed x .…….. diep = .……….. m2 € .………………….
Totaal standhuur

€ .................................

 Eilandstand (toeslag 20%)

€ ................................

Extra m2 boven 15 m2 worden berekend tegen € 110,- per m2

Stap 2 - TYPE STAND

 Tussenstand

 Hoekstand (toeslag 10%)

 Kopstand (toeslag 15%)

Stap 3 – TYPE STANDBOUW
 Standaard standbouw (incl. vloerbedekking, wanden, elektra, verlichting aan frieslijst en klein afvalverwijdering)
 Naamsvermelding frieslijst. (Uitsluitend hoofdletters en maximaal 17 letters)


 Geen frieslijst (LET OP: Als u kiest voor GEEN frieslijst heeft u ook geen verlichting)
 Eigen standbouw (incl. vloerbedekking, elektra en klein afvalverwijdering. LET OP: geen wanden, frieslijst en verlichting)

Standhouderbadges : …… extra standhouderbadges € 65,00 per stuk

€ ……………………….

Inschrijvingskosten : twee standhouderbadges, vermelding beurscatalogus, naam- en branchevermelding op internet met link
naar website, deelname beurstraining voor twee personen en 200 uitnodigingskaarten voor uw relaties

120,_______________

Totaal excl. btw € ..............................
========================

Ondergetekende verklaart door ondertekening van deze overeenkomst akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van FENEXPO bv.
Verzekering: elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. Annulering: uitsluitend conform de voorwaarden zoals
opgenomen in onze Algemene Leveringsvoorwaarden onder artikel 6.2. Betaling: uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de beurs.

Datum : ……………………….…………………….

Handtekening

: ……………………………….…………………………
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Op alle prijsopgaven, transacties en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing

