Glaskunstbeurs 2014
Inschrijfformulier
Dit inschrijfformulier graag vóór 1augustus inleveren s.v.p. NB: u kunt zich online
inschrijven: www.glaskunstbeurs.nl/standhouder
Handelsnaam:

K.v.K.-nummer:

Contactpersoon:

Correspondentieadres:

Verkoopadres:
Postcode

Plaats:

Telefoonnummer:

Mobiel:

E-mail:

Internet:

Fax:

Hiermee schrijft ondergetekende zich in voor de Glaskunstbeurs 2014 te Leerdam en
verklaart kennis te hebben genomen van de reglementen en verklaart gebruik te willen
maken van de aangekruiste faciliteiten:
Standhuur:
Theaterzaal:


Standruimte Theaterzaal: ………… m2 (€ 67,- per m2)
Minimaal 10

m2

€…………

vloeroppervlak, inclusief zij- en achterwanden

met een frieslijst aan de voorzijde
Berenschotzaal:


Standruimte Berenschotzaal: ………… m2 (€ 59,- per m2)

€…………

Minimaal 8 m2 vloeroppervlak, inclusief zij- en achterwanden
met een frieslijst aan de voorzijde


Standaard beursstand (een tafel van 390 x 110 cm à € 420,-)

€…………



Standaard ‘halve’ beursstand (een tafel van 240 x 80 cm à € 320,-)

€…………
--------

Totaal standhuur

€… … … …
Bijlage 2 vervolg z.o.z.

Extra’s:


Verwen weekend voor drie dagen:
Drie maal daags een traktatie per persoon a € 20,-

…

personen

€…………



stroomgebruik per stand (maximaal 1000 Watt) voor 3 dagen € 45,-

€…………



huur tafel (80 x 120 cm)

€ 12.50

€…………



huur practitable (100 x 200 cm, in hoogte verstelbaar)

€ 15,-

€…………



stand verlichting (duo spot 2 x 80 watt)
€ 22.50

€…………

(de standbouwer adviseert 3 duospots per 10 m2)
Wij hangen de spotjes aan de voorzijde van uw stand verdere
verplaatsingen dient u zelf te regelen.


huur vitrine (80 x 49 x 200 cm met slot)

€ 170,-

€…………



110 woorden over uw stand in de catalogus en op de website € 30,-

€…………




Foto’s bij de 110 woorden

€ 30,-

… entreebewijzen voor uw beste klanten (minimaal 10 stuks) €

€…………

6.00

€…………
--------

Totaal extra’s
€… … … …
Extra badges:


opbouwbadge (geldig tot 1 uur voor de beurs)

€ 15,-

€…………


voorverkoopbadge (passe-partout voor voorkopers)

€ 50,-

€…………



standhouderbadge (geldig tijdens de opbouw en de beurs)

€ 25,-

€…………
--------

Totaal extra badges
€…………
Totaal Glaskunstbeurs

€…………

Hieronder heeft u ruimte voor enkele opmerkingen en een korte omschrijving van uw glas:

Bij de huur van een beursstand ontvangt u 2 badges, 2 stoelen en een aantal briefjes
waarmee u uw kopers bij ons kunt laten pinnen. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en
gelden gedurende de gehele beurs (met uitzondering van de opbouwbadge). De huur van
standruimte is vrij van BTW. Na ontvangst van de inschrijfformulieren wordt door de
organisatie van de beurs beslist over de plaatsing. Bij plaatsing ontvangt u een factuur die
voor 1 augustus betaalt dient te worden op bankrekening 35.84.39.388 of girorekening
36.16.15 t.n.v. Cultureel Centrum Het Dak. Na ontvangst van deze betaling staat uw
reservering vast. Uw factuur met daarop het toegewezen standnummer dient als bewijs van
inschrijving. Om vergissingen te voorkomen raden wij u aan dit formulier te kopiëren.
Voor akkoord,
Plaats:
Datum:

Naam:
Handtekening:

