inschrijfformulier - Formulaire d’inscription - Booking Form
Bedrijfsnaam

Nom de l’entreprise / Company name

Bedrijfsnaam voor communicatiedoeleinden

Nom de l’entreprise pour publication / Company name for communication purposes

Functie

Dhr

Fonction / Job title

M. / Mr.

Voornaam

Mevr.

Mme. / Mrs.

Naam

Prénom / Firstname

Nom / Name

Straat & Nr

Postcode

Rue et nº / Street & number

Code postal / Zip code

Plaats

Land

Tel.

Fax

Localité / City

Pays / Country

Tél. / Tel.

GSM

Portable / Mobile

E-mail
Website

BTW

TVA / VAT

Facuratie-adres (invullen indien verschillend)

Adresse de facturation (si autre que celle indiquée ci-dessus) / Invoice address (if different from the above)

Bedrijfsnaam

Nom de l’entreprise / Company name

Postcode

Straat & Nr

Code postal / Zip code

Rue et nº / Street & number

Plaats

Land

Tel.

Fax

Pays / Country

Localité / City
Tél. / Tel.

BTW

E-mail

TVA / VAT

Gewenste modules
Reservering is onder voorbehoud van beschikbaarheid. AfbouwXpo fait le nécessaire afin que votre demande soit validée mais ne peut garantir la disponibilité des modules /
AfbouwXpo will do its best to match your requirements but we cannot guarantee availability of all modules.

Module 1 (excl. stroomverbruik)
Inclusief standbouw

- Escolita tapijttegels antraciet
- Systeemwanden 250 cm hoog, panelen wit
- Frieslijst in kleur, 30 cm hoog

- 1 Opbouwspot per 5 m²
- 1 Kolom in kleur 50x20 cm, 350cm hoog met 1x naamsvermelding in folie
- 1 Firmanaam met standnummer in zwart op wit paneel

prijs per m² : € 155,- (excl. BTW)
gewenste standruimte :
m²
m² netto expositieruimte á € 158,- p / m² = €
Module 2 (excl. stroomverbruik)
Exclusief standbouw
prijs per m² : € 110,- (excl. BTW)
gewenste standruimte :
m²
m² netto expositieruimte á € 115,- p / m² = €
Totaalpakket (excl. stroomverbruik)
Wij willen het u als exposant zo gemakkelijk mogelijk maken. Naast de vrije standbouw bieden wij een totaalpakket.
Voor € 3750,- (excl. BTW) ontvangt u het volgende:
- Complete standunit van 24 m² vloeroppervlakte
- Escolita tapijttegels antraciet
- Systeemwanden 250 cm hoog, panelen wit
- Frieslijst in kleur, 30 cm hoog
- 1 Opbouwspot per 5 m²
- 1 Kolom in kleur 50x20 cm, 350cm hoog met 1x naamsvermelding in folie

Plaats

Localité / City

Datum

- 1 Firmanaam met standnummer in zwart op wit paneel
- 1 Afsluitbare ruimte 1x2 m²
- 1 Tafel 307 grijs en 4 stoelen 108 grijs
- 1 Infobalie 818 wit
- Vermelding beurs-magazine
- Logo op de website van AfbouwXpo; met link naar uw website.

Handtekening Exposant
Signature

Date

Mail terug naar info@afbouwxpo.nl

Retournez par Email au info@afbouwxpo.nl / back Email info@afbouwxpo.nl
AfbouwXpo 2018 -Tolbrugstraat 2a - 4811 WN Breda - The Netherlands - Tel: 0031(0)76 8882015 - Info@afbouwxpo.nl- www.afbouwxpo.nl
In alle gevallen waarin dit inschrijfformulier niet voorziet, verklaart ondergetekende zich akkoord met de ‘Algemene Voorwaarden van AfouwXpo International’ zoals gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Breda (90/1999).

