INSCHRIJFFORMULIER Caravana - 23 T/M 28 JANUARI 2020
Firmanaam

: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….

Kantooradres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
Pc/Plaats

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Postadres

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pc/Plaats

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoon

: …………………………………………………..…………….. Fax: …………………………………………………………………………………….

Website

: ……………………………………………………….………… E-mail: ………………………………………………………………………………..

Contactpersoon:

M

V

Voornaam: ……………………… Voorletters: ………………………………………………………………………..

tussenvoegsel: ………………………………..……….. Achternaam: ………………………………… ..... …………………………….
Functie:

IN TE VULLEN DOOR
WTC Expo

: ........................ ………………………………………….. GSM: ……………………………………………………..............................

E-mail t.b.v. factuur: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ontv. : ..............................

Referentie t.b.v. factuur: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rel.code: ..........................

KvK-nummer*: …………………………………………………………………….. BTW-nr*: …………………………………….........................................
Deb.nr.: ............................

*van factuurdebiteur

Paraaf: .............................

OPTIE I

STANDAARD UNIT
Inclusief witte wanden, tapijt, 3 Kw elektra-aansluiting, duospot (1 per 4m2) en huur vloeroppervlakte.
Zonder aanspraak te kunnen maken op een bepaald soort stand kunt u hieronder uw voorkeur kenbaar maken:
Tussenstand
3 x 3 meter
3 x 4 meter
3 x 5 meter
3 x 6 meter
Aanvraag hoekstand: bij toekenning geldt een
toeslag van € 75,- excl. btw
Aanvraag kopstand (v.a. 18 m2): bij toekenning
geldt een toeslag van € 125,- excl. btw
Standaard Unit groter dan 18m2 op aanvraag
via: J.dongstra@wtcexpo.nl
Gewenste kleur tapijt*:

antraciet

t/m 31 augustus 2019
€ 878,50 excl. btw
€ 1.029,50 excl. btw
€ 1.240,50 excl. btw
€ 1.446,50 exc. btw

Vanaf 1 september 2019
€ 910,00 excl. btw
€ 1.071,00 excl. btw
€ 1.293,00 excl. btw
€ 1.509,50 excl. btw

€ 75,-

€ 75,-

€ 125,-

€ 125,-

Op aanvraag

Op aanvraag

blauw

rood

groen

*indien geen voorkeur voor kleur wordt aangegeven wordt antraciet tapijt geplaatst

LET OP: frieslijst is niet inbegrepen bij afname van een standaard unit.
Frieslijst
Ja, ik wil een frieslijst bij de standaard unit á € 16,00 excl. btw per meter
Ja, ik wil een frieslijst tekst en ik wil de volgende tekst á € 20,- excl. btw per meter (10 tekens):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OPTIE II

KALE VLOEROPPERVLAKTE (vanaf 20m2)
Kale vloeroppervlakte vanaf 20m2

t/m 31 augustus 2019

……m. frontbreedte x …….m. diepte = ……m² € 47,50 excl. btw

Vanaf 1 september 2019
€ 49,50 excl. btw

Bij de afname van kale vloeroppervlakte is de deelnemer verplicht zorg te dragen voor: harde standwanden,
tapijt en verlichting (partytenten/parasols zijn niet toegestaan).
Elektra
Iedere stand wordt standaard voorzien van een 3 Kw-stroomaansluiting à € 117,50 excl. btw. Indien u kiest voor
krachtstroom dan kunt u dat hieronder aangeven.
Aantal
1

Elektra
Elektra tot 220V-3Kw incl. verbruik en contactdoos
Krachtstroomaansluiting CEE 380V-32amp CEE/5 polig incl. verbruik

Prijs per aansluiting
€ 117,50
€ 227,50

Zonder aanspraak te kunnen maken op een bepaald soort stand kunt u hieronder uw voorkeur kenbaar maken:
A. eilandstand

B. kopstand

C. hoekstand

D. tussenstand

Voorkeur locatie/segment:……………………………………………………………………………………………………………………….
IEDERE DEELNEMER WORDT EEN BEDRAG VAN € 50, - EXCL. BTW INSCHRIJFGELD IN REKENING GEBRACHT.
Parkeer-, deelnemers- en relatiekaarten
[t/m 50 m² 4 deelnemers/parkeerkaarten gratis, 51 t/m 99 m² 6 gratis en vanaf 100 m² 8 gratis]
........ aantal extra deelnemerskaarten à € 11,50 excl. btw
........ aantal relatiekaarten à € 5,00 excl. btw
........ aantal parkeerkaarten à € 10,- incl. btw
EXTRA

T.b.v. de indeling van de beurs verzoeken wij u hieronder aan te geven wat voor u van toepassing is.
Getoonde merken
(Voor)Tenten
.....................................................
Caravans
.....................................................
Campers
.....................................................
Vouwwagens/Tenttrailers .............................................
Stacaravans/Chalets .....................................................

Camping Land……………………………………………………………….
Toeristische informatie…………………………………………………
Accessoires voor kamperen…………………………………..……..
Anders nl. …………………………………………………………………….

Bedrijfsomschrijving t.b.v. de deelnemerslijst en in de catalogus: (max. 50 tekens en niet de bedrijfsnaam)*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Opgave van mede-exposanten dient via een apart schrijven te geschieden o.v.v. bedrijfsnaam, adresgegevens, contactpersoon, brancheomschrijving, e-mailadres en website. Opgave van mede-exposanten is verplicht conform de Algemene Huurvoorwaarden. Alle exposanten en
mede-exposanten worden meegenomen in de deelnemerslijsten bij de plattegronden online en offline.
*De organisatie behoudt zich het recht voor om producten/diensten welke niet zijn opgegeven te verwijderen van de beurs.

Alle deelnemers aan de Caravana 2020 zijn verplicht om de ticketverkoop banner van Caravana 2020 van 1 november
2019 t/m 28 januari 2020 op de eigen website te plaatsen. De banner wordt tijdig per e-mail toegezonden.

Door ondertekening van dit formulier, verklaart ondergetekende zich bekend en akkoord met de Algemene
Huurvoorwaarden WTC Expo B.V. welke zijn bijgesloten. Ondergetekende verklaart tevens genoemde Algemene
Huurvoorwaarden in goede orde te hebben ontvangen. Het WTC Expo gaat er vanuit dat ondergetekende bevoegd
is te tekenen namens bovengenoemd bedrijf.
...................................................
Plaats + datum

.................................................
Firmastempel / naam + handtekening

Inzenden aan: Caravana 2020, Antwoordnummer 6940, 8900 WC Leeuwarden. Of per fax +31 (0) 58 294 15 05 of
e-mail: info@wtcexpo.nl NB. Vergeet niet een kopie te maken voor uw eigen administratie.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van deze
overeenkomst. Gegevens worden niet gedeeld met derden. Op de deelnemerslijst op onze
website publiceren we uw bedrijfsnaam, woonplaats, bedrijfsomschrijving en url.

□ Geeft u middels een vinkje aan dat u hiermee akkoord bent.
Nieuwsbrieven, mailingen
Ten aanzien van uw deelname kunnen we u middels nieuwsbrieven of e-mailingen op de
hoogte houden van de Caravana 2020, latere edities of gerelateerde evenementen.

□ Geeft u middels een vinkje aan dat u hiermee akkoord bent.
Met uw definitieve aanmelding geeft u ons onvoorwaardelijk toestemming om u per e-mail
documenten rond uw deelname zoals een pdf van de bevestiging, factuur etc. toe te sturen.

Firmanaam: ......................................................................................................
Ondertekend door: .....................................................................................................
Handtekening: ......................................................................................................
Plaats/Datum : .....................................................................................................

