INSCHRIJVINGSFORMULIER
25 > 29 /01/ 2018

Antwerp Expo

Vakantiesalon

Antwerpen

Vennootschap : ..................................................................................................................................................................................................................................................
Contactpersoon : Dhr. / Mevr ................................................................................................................................................................................................................
Adres briefwisseling : ..................................................................................................................................................................................................................................
Postcode : ............................................................................................................... Gemeente : .............................................................................................................
Land : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. : ............................................................................................................................... Fax : .............................................................................................................................
Mobiel nummer : ..............................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ......................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail voor facturatie : ..............................................................................................................................................................................................................................

ORGANISATIE:

Website : ..................................................................................................................................................................................................................................................................
BTW (verplicht) : ...............................................................................................................................................................................................................................................

Brusselsesteenweg, 539
B-3090 Overijse
België
www.conceptum.eu

Facturatieadres (indien verschillend) : ........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

PROJECT MANAGERS :
Christelle Fiore
T. : +32 (0)2 808 41 72
Fax : +32 (0)2 732 05 09
Mobile : +32 (0)475 43 86 85
E-mail : cfiore@conceptum.eu

NAAMBORD VOOR MODULAIRE STAND

ABBBBBBBBBBBBBBBC

Valérie Obbiet
T. : +32 (0)2 808 41 81
Fax : +32 (0)2 732 05 09
Mobile : +32 (0)473 53 57 52
E-mail : vobbiet@conceptum.eu

Voorgestelde producten en activiteiten (beschrijving in maximum 500 tekens per taal – spaties inbegrepen) :
Gelieve ons uw beschrijving per mail naar exposant@vakantiesalon-vlaanderen.be door te sturen.

www.vakantiesalon-vlaanderen.com
Ik, ondergetekende, naam en voornaam :
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

verbind mij er toe om, onder voorbehoud van aanvaarding, de ruimte in te nemen zoals bepaald onder de
voorwaarden van het reglement*, waarvan ik verklaar kennis te hebben genomen. Ik zal mij ook houden aan
elk nieuw reglement dat Conceptum Exhibitions in de toekomst zou moeten aanpassen.
Opgesteld te ............................................................................................................................., op ................................................................................................................
stempel en handtekening


Vermelden “gelezen en goedgekeurd”

* Reglement beschikbaar op www.vakantiesalon-vlaanderen.be

Conceptum Exhibitions sa • Brusselsesteenweg 539 - B-3090 Overijse - Belgique • T. : +32 (0)2 808 41 70 • F. : +32 (0)2 732 05 09 •
E-mail : info@conceptum.eu • TVA : BE 0451 124 135 • BELFIUS BANK - Chée de Bruxelles, 306 - B-1410 Waterloo - Belgium •
IBAN : BE17 0682 4769 8621 • SWIFT CODE : GKCC BE BB

TARIEVEN
Al onze prijzen zijn exclusief BTW.*

D E Z E TA R I E V E N Z IJ N G E LD I G TOT E I N D M A A R T 2 017
PRIJS EXCL. BTW
INSCHRIJVING (verplicht)
De hoofdexposant : omvat 100 gratis toegangskaarten + 2 badges per 9 m2 + vermelding op de website (exposantenlijst)

195 €
.......... x 95*

Extra exposanten op dezelfde stand die ook vernoemd wensen te worden (website + exposantenlijst)

€

* Slechts één factuur wordt opgemaakt en deze wordt naar de hoofdexposant gestuurd.

EXPOSITIERUIMTE (minimum 6m2)
Configuratie
breedte x lengte

Prijs/m2 x
oppervlakte

Naakte ruimte

78 € x .......... m2

.......... x ..........

..................... €

Modulaire stand (tapijt / scheidingswanden / naambord A3 / 1 spot per 3 m²)

99 € x .......... m

2

.......... x ..........

..................... €

Optie hoek (onder voorbehoud en min. 9 m2)

195 € x ..............

.......... x ..........

..................... €

Ruimte voor animatie naast uw stand (geen verkoop) na aanvaarding
van de organisatie. Beschrijving toe te sturen.

50 € x .......... m

.......... x ..........

..................... €

2

ELEKTRICITEITSAANSLUITING
Vermogen

• Elektriciteitsaansluiting omvat het plaatsen van een hoofdzekering en
verbruik (verplicht : minimum 3.000 W)

3.000 W

2 aansluitingen

Prijs/e.

230 €

..................... €

3 € / m2 x ..........

..................... €

Extra vermogen kan besteld worden via de technische handleiding

VERZEKERING
• All Risk-verzekering tentoonstelling is verplicht:
ofwel bij Conceptum Exhibitions
ofwel bij uw eigen verzekeraar (gelieve een attest van uw verzekeraar toe te voegen aan uw dossier)
Naast de verzekering die de tentoongestelde voorwerpen dekt, en meer algemeen alle mobiele of andere elementen die
u toebehoren, dient u tevens op eigen kosten, hetzij bij uw eigen verzekeraar, hetzij bij de door de organisator erkende
verzekeraar, een all risk-verzekering af te sluiten voor de risico’s waaraan u en uw personeel zijn blootgesteld of de risico’s
die derden lopen. Bij inschrijving dient u hiervan schriftelijk bewijs voor te leggen. Bij gebrek aan bewijs van verzekering
dient u de voorwaarden van de door Conceptum Exhibitions erkende verzekeraar te aanvaarden. In geen enkel geval wordt
diefstal verzekerd.

COMMUNICATIE
• Visibiliteit op de plattegrond van de beurs
Tegeltje
Back cover

€ 450 x ..........
€ 1000
Papier

E-ticket

• Flyers

Ja

Nee

• Affiches

Ja

Nee

• Toegangskaarten

TOTAAL
Ondertekening van het contract brengt de toepassing van het reglement met zich mee
dat terug te vinden is op http://www.vakantiesalon-vlaanderen.com. Elke annulatie van
de stand tijdens het jaar leidt IN GEEN GEVAL tot het vervallen van de factuur.
Dergelijke annulering verplicht, indien van toepassing, tot de betaling van volgende
bedragen:
1) Indien de annulering 90 dagen vóór de openingsdatum van de beurs meegedeeld
wordt, zal 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht worden als schadevergoeding wegens eenzijdige opzegging.
2) Indien de annulering minder dan 30 dagen vóór de openingsdatum van de beurs
meegedeeld wordt, zal het totale verschuldigde bedrag in rekening gebracht worden
als schadevergoeding wegens eenzijdige opzegging. Bovengenoemde bedragen zijn
verschuldigd van rechtswege en zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
Storting op naam van Conceptum Exhibitions.

TOTAAL
EXCL. BTW :

.......................................... €

BTW 21% :

.......................................... €

TOTAAL
INCL. BTW :

.......................................... €

VOORSCHOT
VAN 50% TE
BETALEN BIJ
INSCHRIJVING:

.......................................... €

SALDO TE
BETALEN 1
MAAND VOOR
DE BEURS:

.......................................... €

Opgesteld te : .......................................... op : .......... / .......... / ..........

CHARTER VAKANTIESALON VLAANDEREN
Als exposant van het Vakantiesalon Vlaanderen, verbind ik mij tot het volgende:
•M
 ijn activiteit te promoten in de grenzen van mijn eigen stand en niet daarbuiten. Het is niet toegestaan om promotiemateriaal te plaatsen
op eender welke plaats (gangpad o.a.)
• Mijn buren te respecteren door het geluid van mijn animaties binnen de perken te houden.
• De gehuurde oppervlakte te respecteren en mijn stand binnen deze grenzen te houden.
• Mijn afval in de containers te plaatsen die zich op de parking bevinden. Als de organisatie afval vindt op mijn stand na de afbouw
van de beurs, behoudt zij zich het recht om 50€ (excl. BTW) aan te rekenen per m² afval.
• Mijn stand niet af te breken of te verlaten voor het einde van de beurs. De organisatie behoudt zich het recht om 100€ per half
uur vroegtijdige afbraak aan te rekenen.
• A l het promotiemateriaal te verwijderen van de modulaire wanden, inclusief de zelfklevende tape en dergelijke. Dit geldt voor de
modulaire wanden gehuurd bij Conceptum. Boetes zullen eveneens uitgedeeld worden aan degenen die de wanden niet proper achter laten.
Voor akkoord,
(handtekening exposant + volledige naam)

EVENTUELE OPMERKINGEN

Conceptum Exhibitions nv • Brusselsesteenweg 539 - B-3090 Overijse - België • T. : +32 (0)2 808 41 70 • F. : +32 (0)2 732 05 09 • E-mail : info@conceptum.eu •
BTW : BE 0451 124 135 • BELFIUS BANK - Chée de Bruxelles, 306 - B-1410 Waterloo - Belgium • IBAN : BE17 0682 4769 8621 • SWIFT CODE : GKCC BE BB

ACTIVITEITEN
Duid maximum 1 rubriek aan die uw voornaamste activiteit beschrijft :
Avontuurvakanties

Naturisme

B & B Expo

NGO

Busreizen

Reisbureaus

Campings

Restaurants en bars

Caravans-Campers

Spa & wellness

Cruises

Taalreizen

Cultureel toerisme

Touroperators

Fiets en wandel vakanties

Transport

Groepsvakanties

Uitstappen en activiteiten

Hotels

Vakantieclub

Jeugdvakanties

Vereniging

Media

Verhuur / Verkoop van vakantiewoningen

Motorreizen

Andere : …………………………………

LAND / CONTINENT
Duid het of de land(en) / continent(en) aan die u vertegenwoordigt (maximum 5 landen) :
Europa

Noord-Afrika

Baltische staten

Egypte

België

Marokko

Croatië

Tunesië

Cyprus

Zuid-Afrika

Duitsland

Centraal-Afrika

Frankrijk

Azië

Griekenland

Japan

Groot-Brittanië

Nepal

Italië

Thailand

Luxemburg

Viëtnam

Oostenrijk

Indië

Nederland

Indonesië

Portugal

Centraal-Amerika

Scandinavië

Noord-Amerika

Spanje

Oceanië

Turkije

Zuid-Amerika
Indische Oceaan
Caraïben
Andere : …

