INSCHRIJVINGSFORMULIER

We.Wi.-Creations Comm. V.
Beringenbaan 76
3290 Schaffen
RPR Leuven
BTW: BE 0874.966.625

<firmanaam + vennootschapsvorm>

Kleding Outlet Beurs
Zo. 24 sept. '17
Zo. 15 okt. '17
Zo. 22 okt. '17
Zo. 5 nov. '17
Zo. 19 nov. '17

<Contactpersoon en tel. nummer>

- Flanders Expo, Gent
- Brabanthal, Leuven
- Oktoberhallen, Wieze

<Straat en nummer>

- Grenslandhallen, Hasselt

- Expo Roeselare

<Postcode en woonplaats>

Gelieve aan te kruisen aub!

www.kledingbeurs.be
www.kledingoutletbeurs.be

<BTW-nummer>

wim@kledingbeurs.be | +32 (0) 496/36.15.51
<e-mailadres en website>
Ondergetekende verklaart zich akkoord met het exposantenreglement van We.Wi.-Creations Comm. V. voor de Kleding Outlet
Beurs en wenst onder de hieronder opgenomen voorwaarden en bepalingen deel te nemen aan de Kleding Outlet Beurs

* Basisstandprijs
=> Huur standruimte:

meter lang

x

3

meter

aan

16,00 Euro/m2

=

!! - Opgelet: dit is de huur van de naakte ruimte; minstens 5 x 3 (15m2 - 240,00 Euro) te reserveren - !!

* NIEUW: ALL-IN stand (complete stand met huur ruimte, achterwand, zijwand, stroomaansluiting,
verlichting, tafels en/of rekken) - Maak het uzelf makkelijk!
=> Huur standruimte:

meter lang

x

3

meter

aan

35,00 Euro/m2

=

!! Opgelet: minstens 5 x 3 (15m2 - 525,00 Euro) te reserveren - Enkel vroegboek en volumekortingen zijn van toepassing !!

* Kortingen
=> Getrouwheid (reeds deelnemer in 2016 of 2017)

10

%

Korting op de basisstandprijs

=

=> Vroegboekkorting (Insch. Min. 60 dagen voor beurs)

10

%

Korting op de basisstandprijs

=

Opgelet: enkel geldig bij betaling van de volledige factuur voor de vervaldag!

=> Uw stand is tussen 21 m2 en 30 m2 groot:

5

%

Korting op de basisstandprijs

=

=> Standen van minimum 33m2 en meer:

10

%

Korting op de basisstandprijs

=

* Supplementen (Niet verplicht af te nemen!)
=> Huur tafels

stuks

aan

10,00 Euro/stuk =

=> Huur stoelen

stuks

aan

6,00

=> Huur pashokje:

stuks

aan

39,00 Euro/stuk =

=> Huur passpiegel:

stuks

aan

19,00 Euro/stuk =

=> Huur kledingrek:

stuks

aan

15,00 Euro/stuk =

=> Stroomaansluiting

stuks

aan

65,00 Euro/stuk =

Euro/stuk =

=> Ik wens meer info over de huur van een Betaalterminal ( aanvinken indien gewenst aub )
Opgelet, dit is GEEN inschrijving voor een terminal, dit moet via een ander document gebeuren!! GEEN stroomaansluiting nodig!

* Sectoropgave
Ik neem deel met:
Kinder-, dames-, heren-, jeugdkleding, badmode, lingerie, schoenen, juwelen, tassen, …

* Merkenopgave
=> Gelieve hieronder een lijst op te geven met de merken die u zal verkopen op de beurs

Ik verklaar hierbij verzekerd te zijn voor "Burgerlijke Aansprakelijkheid":

JA / NEEN
Doorhalen wat niet past.

De organisatie mag de naam van mijn winkel gebruiken in de reclamecampagne:

JA / NEEN
Doorhalen wat niet past.

Voor aanvaarding van de algemene voorwaarden en het exposantenregelement:
!! - Opgelet, bij ondertekening van het document zijn de annulatievoorwaarden zoals beschreven in het
exposantereglement van toepassting. Gelieve hier rekening mee te houden aub. - !!
Datum:

Eventuele Firmastempel:

Naam & Voornaam:

Handtekening (voorafgegaan door "gelezen en goedgekeurd"):

Dit formulier is ook de bestelbon, wij dienen voor elke inschrijving dit getekend document te ontvangen!
Gelieve het volledig ingevuld en onderteken inschrijvingsformulier terug te sturen naar:
Adres:

We.Wi.-Creations Comm. V.
Beringenbaan 76
3290 Schaffen

E-mail:

wim@kledingbeurs.be

Fax:

013/78.27.87

(Scan, duidelijke foto, …)

