INSCHRIJFFORMULIER

Western Experience B.V.
Kaakstraat 49
6181 HN Elsloo
T: +31-6-51628060

Western Experience
25/26 Januari 2020
Brabanthallen Den Bosch

www.westernexperience.com
orders@westernexperience.com

Ondergetekende wenst deel te nemen:
Bedrijfsnaam: _________________________________________________________ ______ BTW nr. : ___________________________
Contactpersoon: Dhr. / Mevr.___________________________________________________ Voorle�er(s): ________________________
Corresponden�eadres: __________________________________ Postcode: ____________ Plaats: ______________________________
Factuuradres: _____________________________________ ____ Postcode: ____________ Plaats: ______________________________
Telefoon:

- _________________ Mobiel:

-___________________________ Land: ______________________________

E-mail: _______________________________________________ Website : _________________________________________________

Opmerkingen:

De indeling van de plaatsen geschiedt door de organisa�e op volgorde van binnenkomst.

Ik neem deel met de volgende diensten/Producten (geen alleenrecht!) (NON FOOD):

Ik neem deel met de volgende producten en/of diensten (géén alleenrecht)
Openingstijden:
Zaterdag 10.00-21.00u
Zondag 10.00-18.00u

Opbouwdagen:
vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 09.00-10.00u
zondag 09.00-10.00u

Afbouwdag:
zondag 18.00-22.00u

adres:
Brabanthallen Den Bosch
Diezekade 2
5222 AK ‘s-Hertogenbosch

Voor iedere deelnemer geldt een verplichte afname van Stroom en afvalbijdrage (€ 100,-). U krijgt 2 deelnemerskaarten.
Tijdens de beurs wordt gebruik gemaakt van sfeerverlichting, u dient zelf voor voldoende verlichting te zorgen.
Onbebouwde vloeroppervlakte:
0
0
0
X
0
0
0
0
0
0
0

______m x _____m = totaal ______m2 (minimale afname 8m2) à € 55,- =
______m x _____m = totaal ______m2 (minimale afname 8m2) à € 45,- =
Marktkraam
_____ x € 400,-(incl. grondplaats van 4x2 meter)
stroom en afvalbijdrage, 1000w
Tafel 2x1m
____ x € 15,Achterwand
____ x € 30,Flyeren
____ x € 50,Extra stroom
____ x € 75,Krachtstroom
____ x €275,Extra Deelnemerskaarten ____ x € 10,wij zijn een nonprofit organisatie (ter beoordeling organisatie)

€_____ ,- (Main Stage)
€_____ ,- (alle overige hallen)
€_____ ,€__100 ,€_____ ,€_____ ,€_____ ,€_____ ,€_____ ,€_____ ,-

Verzekering
Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. Wij adviseren u z.g. transport- & verblijfsverzekering t.b.v. uw eigendommen af te sluiten.
Betaling
Uw betaling dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de beurs op onze rekening te zijn bijgeschreven. Betalen �jdens de beurs is niet mogelijk.
Annulering
Annulering kan uitsluitend schri�elijk plaatsvinden. De eventuele kosten zijn a�ankelijk van de termijn van annulering. Zie de Algemene Voorwaarden.
.
Overeenkomst Western Experience:
Standhouders moeten voldoen aan de brandweer- en gebruiksvoorschri�en van de beursloca�e. In alle gevallen waarin dit inschrijﬀormulier niet voorziet, verklaart
ondergetekende zich akkoord met de Algemene voorwaarden, zoals bij de factuur bijgevoegd en op aanvraag verkrijgbaar .

ALLE GENOEMDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF 21% BTW

Datum:

Handtekening:

