
Exposantengegevens
Firmanaam [geregistreerd bij KvK] ................................................................................................................................................................................................................................

Vestigingsadres ............................................. Postcode .................................. Plaats .................................

Correspondentieadres [indien afwijkend] ............................................. Postcode .................................. Plaats .................................

Factuuradres [indien afwijkend]  ............................................. Postcode .................................. Plaats .................................

Telefoon  ............................................. Fax ..................................

Algemeen e-mail adres  ............................................. Website ..................................

Inschrijvingsnummer KvK  ............................................. Plaats .................................. Land .................................

BTW nummer .............................................

Contactpersoon                       M    /     V  ............................................. Functie .................................

E-mail contactpersoon  .............................................

Telefoon contactpersoon  .............................................  

Standhuur
Verklaart een standruimte te huren:
Standruimte: vrij oppervlak van ............... x ............... meter (breedte x diepte) = ............... m2

Maakt gebruik van:

 Eigen standbouw à € 65,- per m2 excl. BTW

 Standaard uniforme standbouw à € 115,- per m2 excl. BTW (Incl. huur vloer, vloerbedekking, zwarte standwanden, frieslijst met naamsvermelding en 1 spot per 4 m2)

 Truss standbouw à € 145,- per m2 excl. BTW (Trussframe 4m hoog, incl. vloertegels, ledspotverlichting, stroomonderverdeling en bedrukking achterkant banner    
 (banner is na afloop uw eigendom).

Elektriciteit Adverteren online
De verplichte aansluiting elektriciteit standaard 3kw /230 Volt á € 145,-.   Social media item € 295,- (op FB, Twitter, Linkedin en Instagram).
Additioneel kan er meer meer/extra aansluitingen aangevraagd worden   Nieuwsbrief item € 295,- (20.000 abonnees).
op www.mijn.horecabeurs.nl

Voorkeur soort stand
 Eilandstand Hoekstand Kopstand Tussenstand

Betalingsvoorwaarden
Indien een deelnemer de door hem als gevolg van zijn voorgenomen deelneming aan het event verschuldigde bedragen niet binnen de daarvoor gestelde termijnen heeft voldaan, zijn de 
organisatoren gerechtigd hem geen standruimte toe te wijzen of een reeds verleende toewijzing in te trekken, onverminderd hun aanspraak op volledige vergoeding van deze bedragen. 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
• Inschrijvingen ontvangen 100% factuur direct na ontvangst ondertekende inschrijfformulier.
• Facturen dienen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.
• Inschrijvingen 14 dagen voor start event 1 maart 2021, dienen uiterlijk 28 februari 2021 te zijn voldaan.
• Bij niet betaling na de vervaldatum van de factuur is de schuldenaar in verzuim en zijn er 15% incassokosten verschuldigd, met een minimum van e 75,-.
• Bij annulering deelname geldt betaling van 25% van het factuurbedrag, bij annulering 14 dagen na getekende datum akkoord op het deelnameformulier; 50% bij annulering meer dan  
 2 maanden voor de start eerste opbouw dag beurs; 75% bij annulering minder dan 2 maanden voor de start eerste opbouw dag beurs; 100% bij annulering minder dan 14 dagen voor de 
  eerste opbouw dag beurs.

Ondertekening
Met deze inschrijving verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (https://horecabeursgoes.nl/algemene-voorwaarden.pdf) en verklaart u dat u exposant bent tijdens 
Horecabeurs Goes. Toewijzing en indeling van de standruimte geschiedt op basis van de door de organisatie goedgekeurde plattegrondtekening en op volgorde van binnenkomst van de 
ingevulde en ondertekende overeenkomsten.

Aldus ingevuld en ondertekend door/naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:  ..................................................................................................................

Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger:   ..................................................................................................................

Datum en plaats:   ..................................................................................................................

Inzenden per email aan erik@lmg.nl of post LMG Exhibitions B.V., Inzake Horecabeurs Goes, Frans de Hollanderlaan 10A, 4461 HN Goes. Inschrijfformulieren die niet compleet zijn ingevuld 
en niet voorzien zijn van een handtekening kunnen niet in behandeling genomen worden. Inzendingen onder voorbehoud en/of met doorgestreepte prijzen worden niet geaccepteerd.
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Inschrijfformulier
Overeenkomst voor deelname

A.U.B. IN BLOKLETTERS INVULLEN


