BOUWBEURS 19 - 20 – 21 & 26 – 27 - 28 jan.
WIEZE 2018
bouw - binnenhuis - tuin – wellness - immo
vrij. 16 - 20 u, za. 14 - 19 u, zo. 14 - 19 u

Oktoberhallen

RHAM bvba

Naam:...........................................................................................

De Wolf Marijke

Firma:...........................................................................................

Gsm 0495/53 22 38
www.bouwbeurswieze.be
bouwbeurswieze@gmail.com

Straat:........................................................................Nr:...........
Postcode:....................Woonplaats:..........................................

Ond. nr. BE0461 338 037
Rpr Dendermonde

Deelnemingscontract 2018

BTW nr:................................................................................................
Tel:........................................Gsm:........................................................
E-mail:..................................................................................................

Zal met het volgende aanwezig zijn; omschrijving + merknamen : .................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Verklaart zich akkoord deel te nemen aan de hierboven vermelde beurs onder de bepalingen en voorwaarden van dit deelnemingscontract en
het algemeen reglement dat integraal deel uit maakt van dit deelnemingscontract en waarvan de exposant uitdrukkelijk bevestigt kennis
gekregen te hebben, er akkoord mee te gaan en er een exemplaar van ontvangen te hebben. (zie ommezijde)

Prijzen en standen :

Onderverhuur van standen is niet toegestaan !

- De standprijs bedraagt € 45/m² met een minimum van € 720 (Alle standplaatsen = huur naakte oppervlakte)
- De deelnemer reserveert een standoppervlakte (per volle meter in lengte als diepte)
- De meerprijzen voor open zijden :

Aankruisen wat van
toepassing is.

van L:...........m x D:..........m = ................... m²

O Gewone standplaats (met 1 open zijde)
(met 2 open zijden)
O Hoekstand
(met 3 open zijden)
O Kopstand
(met 4 open zijden)
O Eilandstand
O Huur brandblusapparaat

= geen meerprijs
= € 95
= € 150
= € 200
= € 20

(verplicht 1 brandblusapparaat type 6 kg in de stand!)

- De meerprijs voor verplichte elektriciteitsaansluiting (incl. verbruik) :

O 3700 watt
O 6400 watt
O 12800 watt of meer

VERPLICHT !

- Bijdrage algemene publiciteit :

= € 100
= € 130
= € 200
= € 75

- Bloemen en/of planten in de stand (*)
= € 40
* indien U zelf bloemen en planten voorziet, hoeft u deze niet aan te kopen bij ons.
Wanneer ze er niet zijn tijdens de beurs, gaat u er mee akkoord dat wij ze plaatsen en factureren, ongeacht uw keuze.

- De standen dienen verplicht voorzien te worden met bloemen of planten !
- De gesloten zijden van de stand dienen verplicht met propere wandpanelen geplaatst te worden !
De betaling van de totale prijs, dit is de standprijs (huurprijs), inclusief meerprijs voor het aantal vrije zijden, kosten voor elektriciteit, de
verplichte publiciteitsbijdrage, huur brandblusapparaat en eventuele andere prijzen, dient te gebeuren binnen de acht dagen na ontvangst
van de factuur of uiterlijk op vervaldag gestipuleerd op de factuur. In ieder geval dient het integrale factuurbedrag betaald te zijn 1 week
vóór de openingsdatum v/d beurs. Indien de factuur niet volledig voldaan is (gestort op de rekening) 1 week vóór de 1ste beursdag,
vervallen alle evt. verworven kortingen en wordt er een supplementaire administratiekost aangerekend van min. € 100 wegens laattijdige
betaling vanaf 12/01/2018.

Deelnemingscontract ingevuld en ondertekend terug te sturen naar de organisatie.
Voor akkoord:

handtekening + naam en voornaam + datum (tekenen “onder voorbehoud” wordt niet geaccepteerd = volledig akkoord)

Standenbouw: Huur wandpanelen, truss, tapijt, enz... - vraag er naar!

Alle prijzen vermeld zijn excl. 21 % BTW

