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INSCHRIJVINGSFORMULIER

Alles invullen in drukletters a.u.b.

Firma : ___________________________________________ .
Naam gevolmachtigde : _____________________________
Adres : _________________________________________________________________

Nr. : ________ Bus : ________

Postcode : __________________ Locatie : ___________________________________________________
TEL. : ______________________ FAX :.__________________________

Land : ________

E-mail: ___________________________________

BTW NR : ___________________________________________________ GSM : ___________________________________
Naam standverantwoordelijke : __________________________________________________________________________
GSM standverantwoordelijke : ___________________________________________________________________________
Verklaart deel te nemen aan de hierboven vermelde activiteit onder de bepalingen omschreven in de ‘deelnemingsvoorwaarden’ en het ‘inschrijvingsformulier’, heeft van beide
documenten een exemplaar ontvangen, kent de inhoud, aanvaardt alle reglementen en betalingsvoorwaarden (ook in geval van annulatie) en verbindt zich tot naleving hiervan.
Ook de ommezijde van dit formulier maakt onvoorwaardelijk deel uit van deze algemene bepalingen.

DEELNAME

DEELNAMEPRIJS

Wij huren een standoppervlakte van .__________________ m2 (met _________ open zijden)
Prijs: 130 e/m2 naakte standoppervlakte - Stand vanaf 60 m2 : 115 e/m2

• hoek- of doorloopstand
• kopstand
• eilandstand vanaf 60 m2

(2 open zijden):

225 e éénmalig (excl. BTW)

(3 open zijden):

375 e éénmalig (excl. BTW)

(4 open zijden):

585 e éénmalig (excl. BTW)

m2 x _____________________e
+ __________ e o p e n z i j d e n
+
150 e
dossierrecht
+
275 e publicitaire deelname
________________

Eenmalige vaste kosten:
• dossierrecht:		
• verplichte publicitaire deelname:

Totaal: ____________________________________ e

150 e (excl. BTW)

volledig invullen aub

275 e (excl. BTW)

BETALING

De betalingen moeten binnen de volgende termijnen gebeuren :
1. het dossierrecht + de publicitaire deelname + het vast bedrag voor de vrije zijden + een voorschot van 50 % op de totale prijs van
de gereserveerde stand (+ BTW) onmiddellijk te betalen bij de inschrijving na ontvangst van de betrokken factuur (< 8 dagen).
2. het saldo (+ BTW) te betalen na ontvangst van de betrokken factuur - zijnde vóór uiterlijk 01 augustus 2017 dwz 75 dagen vóór
de manifestatie (zie ook factuurvoorwaarden).
3. de exposanten die zich inschrijven minder dan 75 dagen vóór de opening van de manifestatie dienen het totaal verschuldigde
bedrag (+ BTW) integraal te betalen na ontvangst van de betrokken factuur (< 8 dagen).
Stempel van de firma :

Datum :

Handtekening :

_______________________________..

_______________________________..

__________________________________

EXEMPLAAR TERUG TE STUREN NAAR

Expocom

bvba

Hoornstraat 16b • 8730 Beernem (B) • Tel. : +32 (0)50/250 170 • Fax : +32 (0)50/250 171
www.edubuild.com • info@edubuild.com

EXPOSITIE PROGRAMMA
I

VOORKEUR STANDPLAATS
De toekenning van de standplaatsen gebeurt door Expocom bvba. Indien u zich vóór 01.01.2017 inschrijft zullen wij, in de
mate van het mogelijke, rekening houden met uw wensen mbt uw standruimte en plaats in de hal.

II TENTOONGESTELDE PRODUCTEN EN MERKEN
De firma wenst met volgende producten, materieel en merken aan Edubuild & IT 2017 deel te nemen. Deze gegevens zullen
in de promotie en publicaties rond Edubuild & IT 2017 opgenomen worden.

MERKEN

BESCHRIJVING VAN MATERIEEL EN PRODUCTEN

III DEMONSTRATIES

Wij wensen een demonstratie te houden
binnen		
		
niet storend
Aard van de demonstratie:

buiten
storend (veroorzaakt b.v.: lawaai, beschadigingen aan de terreinen,.)

____________________________________________________________________________________

		____________________________________________________________________________________

Gewenste dag: 		

_______________________ Duur: _______________________________________________________

