
Wit exemplaar: Expo Rijswijk   Geel exemplaar: voor uzelf 

      
               INSCHRIJFFORMULIER 

 

Grote Maten Modebeurs 
 

                       De modebeurs voor grote maten. 
  

15 & 16 mei 2010 
 
 
 

Ondergetekende wenst deel te nemen: (Graag zo compleet mogelijk invullen) 
 

Bedrijfsnaam:   K.v.K nr. : __________________________________ 

Contactpersoon: dhr. / mw.   Voorletter(s): ___________________________  

Adres: _______________________________________________ Postcode: ___________  Woonplaats: ___________________________ 

Telefoon:   - _________________Mobiel:   -___________________ Fax: ______ -  ______________________________ 

E-mail: __________________________________________________________ Website: _______________________________________ 

 

0  Ik machtig Expo Rijswijk hierbij tot éénmalige incasso van het verschuldigde bedrag.  
 

Afschrijving geschiedt 30 dagen voor aanvang van de beurs. Bank/gironr.:  
 

Naam rekeninghouder:  _________________________________ 
_ 
 

0 Zelf overmaken na ontvangst factuur (€ 2,50 administratiekosten) 
 

 

De indeling van de plaatsen geschiedt door de organisatie op volgorde van binnenkomst. 

Grote Maten Modebeurs           15 & 16 mei 2010 
 

Gewenste naamsvermelding op deelnemerslijst:      
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Ik neem deel met de volgende producten en/of diensten: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________   
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 

STANDAARD STAND (inclusief standbouw met verlichting, vloerbedekking en 2 deelnemerskaarten) 

0   8 m² Afmeting 4m x 2m   à €   50,- per m²  = €   400,- 
0 12 m² Afmeting 4m x 3m    à €   50,- per m² = €   600,- 
0 15 m² Afmeting 5m x 3m (incl. Elektra) à €   50,- per m² = €   750,- 
0 20 m² Afmeting 5m x 4m (incl. Elektra) à €   50,- per m² = € 1000,-  
0 Anders Afmeting: ___ m x ___ m = ___ m² à €   50,- per m² = ` € _______ 
 

0 Pasruimte in stand Afmeting 1m x 1m  à €   50,- 
0 Pasruimte in stand Afmeting 2m x 1m  à €   75,- 
0 Kraamtafel in stand  Afmeting 3m x 1m  à €   15,- 
0 Ronde tafel met 4 stoelen    à €   15,-   
 

KRAMEN (kraam: afmeting 3m x 1m inclusief: dakje, planken, verlichting en 2 deelnemerskaarten, Let op: Geen wandplaats mogelijk)  

0 ____ Handelskra(a)m(en)  à  € 110,-   � met planken  � zonder planken 
0    _    x 2m²  (1m breed x 2m diep) onbebouwde vloer naast kraam à  €   30,- 
 

EIGEN STANDBOUW (losse vloeroppervlakte, vloerbedekking, deelnemerskaarten, minimale afname 6 m²)  
0 ____  m²  t.b.v. eigen standbouw   à €   20,- per m² Totale afmeting: ___ m x ___ m = _____ m²  
 

  

OVERIG 

0  Elektriciteitsaansluiting (tot 3kW)                  à €   35,- 
0      _ Extra deelnemerskaarten                  à €     7,- 
0  Krachtstroom (3F + N + AARDE 32A)  à € 200,- 
 

0  Interesse in deelname aan modeshow. Neem contact met mij op over de mogelijkheden.   
 

DEELNAME FLYER-ACTIE Verdien (een deel van) uw deelnamekosten terug! 
Ontvang € 1,- (incl. BTW per aangedragen bezoeker (zie informatiebrief voor meer informatie) 
 

0 Ik wens _________ (aantal) flyers en ________ (aantal) posters te ontvangen.  
 

Verzekering 
Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. Wij adviseren u een 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. 
Annulering 
Annulering kan uitsluitend aangetekend plaatsvinden. De eventuele kosten zijn afhankelijk van de termijn van annulering. Zie Art. 6.2. van de Algemene Voorwaarden in 
de bijlage. 
 

Overeenkomst Grote Maten Modebeurs   
In alle gevallen waarin dit inschrijfformulier niet voorziet, verklaart ondergetekende zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Expo Rijswijk BV, zoals vermeld op 
de achterzijde van dit formulier. 
 
 

- ALLE GENOEMDE BEDRAGEN ZIJN (TENZIJ ANDERS VERMELD) EXCLUSIEF BTW (19%) - 
 
 
       

Datum: Handtekening:  

          

  

 
 

 
Expo Rijswijk BV 
Volmerlaan 12 
2288 GD RIJSWIJK 
Tel.: 070 - 307 59 00 
Fax: 070 - 307 59 01 
E-mail: info@exporijswijk.nl 
Internet: www.exporijswijk.nl 

 

Openingstijden:  Zaterdag 10.00 – 17.00 uur 
  Zondag  10.00 – 17.00 uur 
 
Opbouwdagen:  Vrijdag  09.00 – 17.00 uur 
  Zaterdag  08.00 – 10.00 uur 
  Zondag  09.00 – 10.00 uur  
Afbouwdag:  Zondag   17.00 – 21.00 uur  


