
Inschrijvingsformulier beursdeelname Vlaams Paviljoen

Exposantengegevens
Firmanaam   .............................................................................................................................................................................................................................................................

Opname in de alfabetische deelnemerslijst onder de letter           en onder vermelding van firmanaam:

combinatie van minimaal 2 oppervlakte 
modules (6 en/of 8m²) = -10% korting!

 ....................................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

..................................................................................

      Correspondentieadres  ............................................................................. Postcode  .....................  Plaats  ...................................................

...................................................    .............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

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

Telefoon GSM   

Algemeen e-mail adres   Website 

E-mail contactpersoon   BTW nummer 

Stand

 

 

Breedte: .................................................. meter Diepte: .................................................. meter Totaal: .................................................. m2

Eigen standbouw € 95,- per vierkante meter (ex. btw)

Opgebouwde stand* 

per 8m2   € 1.950 ex. BTW

per 6m2   € 1.450 ex. BTW

*Inclusief huur oppervlakte, uniforme standbouw, witte achterwand, ledverlichting, vloerbedekking ,elektriciteit 1500W/230V,
  wifi voor online zoekwerk.

Wenst volgende oppervlakte te huren:

Hoge stoel     €14,59/stuk 

aantal: ......................... 

 

Statafel     €46,19/stuk 

aantal: ......................... 

Infobalie     €48,62/stuk 

aantal: ......................... 

3. Optioneel huur meubilair bij een opgebouwde stand

1. Standruimte

2. Afmetingen
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 Herkomst MerkProducten/diensten 

Expositieprogramma
Op de gehuurde standruimte worden uitsluitend de volgende producten en/of diensten geëxposeerd:

A.u.b. in blokletters invullen

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



Ondertekening
Toewijzing en indeling van de standruimte geschiedt op basis van de door de organisatie goedgekeurde plattegrondtekening en op volgorde van 
ontvangst van de ingevulde en ondertekende overeenkomsten. 

Ingevuld en ondertekend door:
  

..................................................................................................................

Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger:  

Plaats:   .........................................................

Datum:   .........................................................

Inzenden per email aan peter@ijv-ifas.be of per post IJV-IFAS vzw, Fam. van Rysselberghedreef 2 bus 6, 9000 Gent.

Tel. +32 9 241 55 00• IBAN nr. BE26 2900 2266 0029 •  BTW nr. BE0406.634.094

Facturatie en voorwaarden
Betaling: 30% van de deelnameprijs is te storten bij ontvangst van de factuur; het saldo uiterlijk op de vervaldag van de factuur. In geval van
geschil zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd. De organisator draagt geen aansprakelijkheid en is geen vergoeding verschuldigd zo de geplande beurs
niet kan worden ingericht.

*aan te vragen via info@ijv-ifas.be

Inschrijving afronden
□ Ik stem toe dat deze gegevens door de organisatie gebruikt worden voor nieuwsbrieven.

□ Verklaart met de vermelde deelname voorwoorden in te schrijven voor en deel te nemen aan Contacta.nl 2018.

□ Ik heb jullie privacy statement* gelezen en ga akkoord met het verwerken van mijn gegevens.

Actief in de sector (het selecteren van meerdere sectoren is mogelijk)

 

 Overheid

 Techniek

 Transport

 Zakelijke dienstverlening

 

 

 Groenvoorziening

Grafische sector

Fotografie, audio & video Profit en non-profit organisatie

 Handel

 Horeca, toerisme & accommodaties

 Industrie

 Automatisering

 Meubilair

 Bouwnijverheid

 Communicatie & Reclame

 Delfstoffen, energie en afvalverwerking

 Financiële dienstverlening
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