
Inschrijfformulier / Overeenkomst voor deelname

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

Opname in de alfabetische deelnemerslijst onder de letter           en onder vermelding van naam: .........................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

E-mail contactpersoon   ............................................. BTW nummer ..................................

Standhuur
Verklaart een standruimte te huren:

Standruimte: vrij oppervlak van …….. X ………meter (breedte X diepte) = ………. m2

 Maakt gebruik van eigen standbouw à € 88,- (tot 1 augustus 2017) / € 95,- (vanaf 1 augustus 2017)* per m2 excl. BTW

 Maakt gebruik van standaard uniforme standbouw à € 138,- (tot 1 augustus 2017) / € 165,- (vanaf 1 augustus 2017)* per m2 excl. BTW

 (Inclusief huur vloer, vloerbedekking, zwarte standwanden, frieslijst met naamsvermelding en 1 spot per 4 m2)

Elektriciteit
Verplichte aansluiting elektriciteit: (bij geen keuze wordt standaard 230 Volt á € 138,- aangesloten)

 Anders ..................................... 380 Volt á € 373,- (21 Kw) 380 Volt á € 291,- (9 Kw) 230 Volt á € 138,- (3 Kw)

zie ommezijde 1/2

Voorkeur soort stand
 Tussenstand Kopstand Hoekstand Eilandstand

 Opmerkingen/land Merk Producten/diensten van herkomst

Expositieprogramma
Op de in te nemen standruimte worden uitsluitend de volgende producten en diensten geëxposeerd:
De organisatie van Contacta.nl behoudt zich het recht om uw deelname te weigeren indien uw product niet past binnen het concept van de beurs.

 Onderstaande bedrijven zijn in de stand vertegenwoordigd:

Actief in de branche
 Profit en non-profit organisaties

 Overheid

 Techniek

 Transport

 Zakelijke dienstverlening

 Fotografie, audio & video

 Grafische Sector

 Groenvoorziening

 Handel

 Horeca, toerisme & accommodaties

 Industrie

 Automatisering

 Meubilair

 Bouwnijverheid

 Communicatie & Reclame

 Delftstoffen, energie en afvalverwerking

 Financiële dienstverlening

Dit inschrijfformulier hanteert het vroegboektarief *, is geldig tot 1 augustus 2017 en dient vóór deze datum in het bezit te zijn van LMG Exhibitions B.V. 

A.u.b. in blokletters invullen
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Inzenden per email aan erik@lmg.nl of per post LMG Exhibitions B.V., Inzake Contacta.nl, Frans de Hollanderlaan 7, 4461 HL Goes
Inschrijvingsformulieren die niet compleet zijn ingevuld en niet voorzien zijn van een handtekening worden niet in behandeling genomen.
Inzendingen onder voorbehoud en/of met doorgestreepte prijzen worden niet geaccepteerd.
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Ondertekening
Met deze inschrijving verklaart u eens te zijn met de algemene voorwaarden (www.contacta.nl/algemene-voorwaarden.pdf) en dat u exposant bent tijdens 
Contacta.nl 2017. Na aanmelding krijgt u toegang tot mijn.contacta.nl, welke is voorzien van aanvragen tbv standbouw, standinrichting, technische faciliteiten, 
horeca, exposantenkaarten etc. 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:  ....................................................................................................................

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

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

Betalingsvoorwaarden en Contactgegevens
Indien een deelnemer de door hem als gevolg van zijn voorgenomen deelneming aan de beurs 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.

• Facturen dienen 30 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.
• Inschrijvingen 30 dagen voor 1 november 2017/start Contacta.nl, dienen uiterlijk vrijdag 28 oktober 2017 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 € 75,- 

Naam contactpersoon financiële administratie .................................................................... M   /   V

Telefoon rechtstreeks  .................................................................... E-mail direct .......................................................................

Adverteren in Contacta Magazine
Het Contacta Magazine wordt medio september verspreid met een oplage van 10.000 
stuks. Met 40 pagina’s biedt het volop de ruimte om ook jouw bedrijf of organisatie 
onder de aandacht te brengen. Om de kwaliteit te waarborgen worden advertenties 
geïntegreerd in de opmaak van het magazine. Hierbij is er volop de mogelijkheid om 
zelf de inhoud te bepalen. Kies hieronder één van de opties.

        Spread  €  2.000,-

        1/1 pagina €  1.250,- 

        1/2 pagina €  900,-

Adverteren online
Naast drukwerk zijn er diverse mogelijkheden om 
gebruik te maken van de online kanalen van Contacta.nl.

  

        Social media item (op FB, Twitter en Linkedin) € 250,-

        Nieuwsbrief item (40.000 abonnees) € 750,- 

        Special ContactaTV + plaatsing nieuwsbrief € 2.500,-

Eventuele interesse plein
Bij deelname aan pleinen kunnen andere collectieve voorwaarden gelden!

 Vlaams (België)

 Business Club Kloetinge

 Zeeuws-Vlaanderen

 Brabant

 Innovatie

 Anders ...........................

 Walcheren

 Schouwen-Duiveland

 Bevelanden

 Bouw & Techniek
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