INSCHRIJVINGSFORMULIER

We.Wi.-Creations Comm. V.
Beringenbaan 76
3290 Schaffen
RPR Leuven
BTW: BE 0874.966.625

<firmanaam + vennootschapsvorm>

<Contactpersoon en tel. nummer>

<Straat en nummer>

Zaterdag 26 en zondag 27 november 2016
Nekkerhal Mechelen
www.feelgoodexpo.be
wim@feelgoodexpo.be | +32 (0) 496/36.15.51

<Postcode en woonplaats>

<BTW-nummer>

Ondergetekende verklaart zich akkoord met het volledige
exposantenreglement van We.Wi.-Creations Comm. V. voor de
Feelgood Expo en wenst onder de hieronder opgenomen voorwaarden
en bepalingen deel te nemen aan de Feelgood Expo

<e-mailadres en website>

* Basisstandprijs
=> Vaste vergoeding

165,00

(Admin. kost, 20 vrijkaarten, 4 exposantenbadges, promotiemat, melding website, facebook)

=> Huur standruimte:

meter

X

meter aan 39,00 Euro/m2

=

- !! Opgelet: dit is de huur van de naakte ruimte; minstens 4 x 3 (12m2) te reserveren - !!

* Kortingen
=> Vroegboekkorting (Inschrijven VOOR 15/09/2016)

4,00 EUR/m2 korting op de basisstandprijs

=

=> Volumekorting (stand vanaf 50m2 en groter)

2,00 EUR/m2 korting op de basisstandprijs

=

* Supplementen
=> Stroomaansluiting (220V)

stuk(s)

aan

50,00 Euro/stuk =

=> Standenbouw Pipe & Drape

m2

aan

22,00 Euro/m2

=

=> Standenbouw Trussing

m2

aan

39,00 Euro/m2

=

=> Stroomaansluiting 9 kw

stuks

aan

315,00 Euro/stuk =

=> Stroomaansluiting 18 kw

stuks

aan

465,00 Euro/stuk =

=> Stroomaansluiting 40 kw

stuks

aan

785,00 Euro/stuk =

=> Wateraansluiting

stuks

aan

390,00 Euro/stuk =

=> Exposantenbadge

stuks

aan

=> Ticketbundel 20 stuks

stuks

aan

130,00 Euro/stuk =

=> Ticketbundel 50 stuks

stuks

aan

275,00 Euro/stuk =

m2

aan

9,50

=> Huur tafel (1,80 x 0,70)

stuks

aan

10,00 Euro/stuk =

=> Huur klapstoel

stuks

aan

6,00

=> Tapijt

Ter info: stroomaansluiting: incl. aansluiting, keuring, verbruik.

5,00

Euro/stuk =

Euro/m2

=

Euro/stuk =

- standenbouw incl tapijt - prijzen excl. BTW

* Sectoropgave
Ik neem deel met:

* Productopgave
=> Gelieve hieronder een volledige lijst op te geven van de verkochte/tentoongestelde producten

Ik wens gecontacteerd te worden om een demostratie te geven met mijn product:

JA / NEEN
Doorhalen wat niet past.

Ik verklaar hierbij verzekerd te zijn voor "Burgerlijke Aansprakelijkheid":

JA / NEEN
Doorhalen wat niet past.

(Verplicht attest voor te leggen aan de organisatie)

De organisatie mag de naam van mijn winkel gebruiken in de reclamecampagne:

JA / NEEN
Doorhalen wat niet past.

Voor aanvaarding van de algemene voorwaarden en het exposantenregelement:
!! - Opgelet, bij ondertekening van het document zijn de annulatievoorwaarden zoals beschreven in het
exposantereglement van toepassting. Gelieve hier rekening mee te houden aub. - !!
Datum:

Eventuele Firmastempel:

Naam & Voornaam:

Handtekening (voorafgegaan door "gelezen en goedgekeurd"):

Dit formulier is ook de bestelbon, wij dienen voor elke inschrijving dit getekend document te ontvangen!
Gelieve het volledig ingevuld en onderteken inschrijvingsformulier terug te sturen naar:
Adres:

We.Wi.-Creations Comm. V.
Beringenbaan 76
3290 Schaffen

E-mail:

wim@feelgoodexpo.be

Fax:

013/78.27.87

