MV MUSEUM

Inschrijfformulier

vakdagen

Aanvrager

Bedrijfsnaam :

Straat en huisnr. :

Postcode en plaats :

___________________________________________________________
_______________________________________________
_____________

_________

_________________________________________

Telefoon :		

___________________________________________________________

Website :		

___________________________________________________________

Email firma :
BTW-nummer :

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Contactpersoon, behandeld door:
Naam :		

dhr

mevr _________________________________________

Functie :		

___________________________________________________________

Email :		

___________________________________________________________

Telefoon :		

___________________________________________________________

Factuurgegevens (indien afwijkend)

___________________________________________________________

Postcode en plaats :

_____________

Telefoon :		

Email firma :

Gratis vermelding van bedrijfsnaam, logo en introtekst op de Museum Vakdagen

website. S.v.p. uw logo (JPEG/PNG) en introtekst (max 250 tekens) per email
sturen naar: info@museumvakdagen.nl

Wenst ______ gratis relatiekaarten te ontvangen (max. 2500)

Graag ontvang ik informatie over deelname aan de lezingen

Advertentie en/of redactioneel katern in het Museum Vakdagen Magazine;
1/1 advertentie + 1/1 redactie

full color, oplage 4.700, afmeting 210 x 297 mm

€ 1200 ,-

excl. btw

full color, oplage 4.700, afmeting 210 x 148 mm

€ 750 ,-

excl. btw

1/2 advertentie + 1/2 redactie

Sponsoring goodiebag inclusief insert* (brochure, promotieartikel of giveaway);
Sponsoring goodiebag inclusief insert*, max 1 sponsor
inclusief productie goodiebag mét uw logo

Bedrijfsnaam :

Straat en huisnr. :

Promotie

_______________________________________________

_________

_________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Standruimte + standmodule (afwijkende afmetingen op aanvraag)

Hij/zij wenst een standruimte + standmodule* te huren met de afmeting van :

Afmeting : 3 m (breed) x 2 m (diep) = 6 m²

€ 1600 ,-

excl. btw

Afmeting : 5 m (breed) x 3 m (diep) = 15 m²

€ 2700 ,-

excl. btw

Afmeting : 5 m (breed) x 2 m (diep) = 10 m²

€ 2100 ,-

Afmeting : _____ m (breed) x _____ m (diep) = _____ m²

Opslag/berging van 1 m² met afsluitbare deur

excl. btw

€ _______ ,- excl. btw
€ 150,-

excl. btw

Naamsvermelding frieslijst (max 20 tekens) : ________________________________________
*Standmodule :

€ 2950 ,-

excl. btw

€ 450 ,-

excl. btw

exclusief productie goodiebag (zelf aan te leveren) € 1450 ,-

Insert* goodiebag, max 10 sponsoren

brochure, promotieartikel of giveaway

excl. btw

*productie niet inbegrepen

Opmerkingen

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Locatie & data

Museum Vakdagen | woensdag 21 en donderdag 22 april 2021, De Broodfabriek
Rijswijk, Volmerlaan 12, 2288 GD Rijswijk

Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. Wij adviseren

Systeemwanden (wit), tapijt (antraciet), twee LED spots per 6 m²,

u een z.g. transportverblijfsverzekering t.b.v. uw eigendommen af te sluiten.

frieslijst (aluminium).

Ondertekende verklaart onder de bepalingen in de voor de beurs geldende Algemene

(voor richtlijnen en eisen, zie onze ''Algemene Voorwaarden'' op onze website;

Voorwaarden van Expolaan BV, waarmee hij/zij nadrukkelijk akkoord gaat, deel te nemen
aan de Museum Vakdagen 2021 op woensdag 21 en donderdag 22 april 2021 in
De Broodfabriek Rijswijk. Alle door de exposant verschuldigde bedragen worden verhoogd

Kale standruimte (vanaf 15 m²)

Hij/zij wenst een kale standruimte te huren à € 140,- per m² :

Afmeting : _____ m (breed) x _____ m (diep) = _____ m²

met 21% btw. Facturatie vindt plaats vanaf 1 februari 2021.

€ _______ ,- excl. btw

Uw stand en bemanning

Plaats & datum
____________________________________________

Stand nummer : _______ (in te vullen door de organisatie)

Wenst _______ gratis exposantenbadges te ontvangen (max. 10)

Voorzieningen (afwijkende voorzieningen op aanvraag)

Handtekening

Verplichte stroomaansluiting 1 kWh / 220 V		

€ 175,-

excl. btw

Stroomaansluiting 9 kWh / 400 V / 16 A / CEE 16 A

€ 305,-

excl. btw

Stroomaansluiting 3 kWh / 220 V		

______ - ______ - ___________

€ 205,-

excl. btw

____________________________________________________________________________
Volledig ingevuld en ondertekend per mail of per post retour zenden aan:
Expolaan BV		

Email :

info@museumvakdagen.nl

4731 DM Oudenbosch		

BIC :

ABNANL2A

Producten en/of diensten (artikel(en) en/of merk(en))

Klinkstraat 6d		

_________________________________________________________________________________

+31 165 39 30 01		

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

www.museumvakdagen.nl

www.museumvakdagen.nl · april 2020, wijzigingen voorbehouden.

IBAN :
KvK :

BTW :

NL98 ABNA 0589 7204 81
32062727

NL 006206864.B.01

