Deelnemersovereenkomst (CN)
Commerciëel Eurospoor 2018
9, 10 & 11 november
Jaarbeurs Utrecht

EUROSPOOR
Amazonelaan 86
NL – 1448 TN PURMEREND
Tel. 0031.(0) 299.640354
Fax. 0031.(0) 299.646197
eurospoor@eurospoor.nl
www.eurospoor.nl

Bindend inschrijfformulier.

Prijzen gelden voor de duur van het evenement (3 dagen) en zijn exclusief btw. Drukfouten voorbehouden.

1a. Algemene gegevens:

Bedrijfsnaam: _________________________________________________________________________
Contactpersoon: ___________________________ (Doorkies)nummer:____________________________
Adres: _______________________________________________________________________________
Postcode + Woonplaats + Land:____________________________________________________________
Telefoon:_______________________________________

BTW-nummer:_________________________

E-mail: ________________________________________ Website:_____________________________
1b. Ik/wij neem/nemen deel aan EUROSPOOR2018 als:
Fabrikant
Importeur
Handelaar

Anders, t.w._______________

1c. U wilt de volgende activiteiten verrichten (meerdere keuzes mogelijk):
Productpresentatie
Verkopen
Demonstratie
Voorlichting
Zelfwerkzaamheid publiek
Anders, t.w.:______________
1d. Omschrijving van de bedrijfsactiviteit (altijd invullen, ook als u bekend bent bij EUROSPOOR):
_________________________________________________________________________________
2. Mijn bestelling (prijzen gelden voor de duur van het evenement)
Keuze A: Wij hebben een eigen stand met vaste wanden (verplicht).
Keuze B: Wij hebben geen eigen stand met vaste wanden en benodigen een Eurospoorstand.
Meerprijs voor Eurospoor standbouw is € 20,- /m2.
Kruis uw keuze aan: (Alleen hele meters. Minimum diepte is 2 meter en minimum oppervlakte is 6 m2).
Oppervl.

Eigen stand/m2

______m2

€ 65,-

€ 85,-

€________

______m2

€ 61,-

€ 81,-

€________

Hoek: 6 t/m 15 m2 _____m _____m ______m2
Voorzijde + 1 zijwand open
Hoek: vanaf 16 m2 _____m _____m ______m2

€ 67,-

€ 87,-

€________

€ 63,-

€ 83,-

€________

Kop: 18 t/m 24 m2 _____m _____m ______m2
Voorzijde + 2 zijwanden open
Kop: vanaf 25 m2 _____m _____m ______m2

€ 66,-

€ 86,-

€________

€ 62,-

€ 82,-

€________

Eiland: vanaf 30 m2 _____m _____m
Alle vier zijden open

€ 64,-

€ 84,-

€________

Standtype

Front

Diepte

Wand: 6 t/m 15 m2 _____m _____m
Voorzijde open
Wand: vanaf 16 m2 _____m _____m

______m2

Eurospoorstand/m2

3. Enkelvoudige elektra-aansluiting
230V, standaard 3kW (3.000 Watt). Inclusief een dubbele contactdoos 2-polig met randaarde.
€ 143,90 inclusief verbruik voor de duur van het evenement.
ja
nee
1

Bedrag

4. Extra's voor stand en/of deelname (excl. Btw)
2
Duo-spot + montage à € 29,50
(Advies: 1 duospot per 6 m )
Tapijt grijs / rood / groen / blauw (voorkeur gaarne omcirkelen) € 4,Klaptafel 2,00 x 0,76 m à
€ 18,50 (borg à € 20,-)
Klapstoel
€ 5,50 (borg à € 5,-)

aantal ______
p/m2 aantal m2 ______
aantal ______
aantal ______

Stoelen en tafels afhalen op donderdag van 10.00 – 20.00 of op vrijdag van 06.30 – 08.00 uur.

Afsluitbare kast (Hbd:100x80x38)
€ 50,- (borg à € 20,-)
aantal ______
Toonbank
(Lbh:100x45x96)
€ 75,aantal ______
Vitrine, afsluitbaar + 2 spots (Lbh: 95x35x200)
€ 210,- (borg à € 90,-) aantal ______
Witte tafel, rond ∅ 90 cm
€ 40,- (borg à € 10,-) aantal ______
Bijpassende stoel
€ 25,- (borg à € 10,-) aantal ______
Relatiekaart (alleen geldig tijdens openingsuren)
€ 14,aantal ______
De gebruikte kaarten worden u achteraf in rekening gebracht.
Extra deelnemerspas met pasfoto (foto en naam doorgeven) à € 25,aantal ______
Naamsvermelding € 2,30 per letter. Gewenste naam in blokletters aangeven, inclusief leestekens:
______________________________________________________________________________
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__1__ Verplichte bijdrage plattegrond: € 15,Wilt u op de plattegrond vermeld worden

Ja / Nee

5a. Gratis deelnemerspassen
Tot en met 12 m2 oppervlakte ontvangt elke deelnemer 6 deelnemerspassen kosteloos. Voor (een gedeelte
van) elke 6 m2 méér wordt nog een gratis deelnemerspas verstrekt.
Benodigd aantal gratis deelnemerspassen:

Aantal: ___

Namen (altijd invullen): _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ten behoeve van uw deelname dient u vóór 15 augustus 2018 voor elke deelnemer een goed
gelijkende pasfoto (met vermelding van zijn/haar naam en de naam van inschrijver op achterzijde) naar
bovenstaand adres te sturen. Per e-mail is ook mogelijk: afmeting 2,5 cm breed x 3,34 cm hoog,
resolutie 300 dpi. Wij verzoeken u de gang van zaken rond de deelnemerspassen tijdig en gratis vooraf
te regelen.
Eurospoor bewaart de pasfoto’s digitaal. Stuurt u ons voor elke deelnemer een recente (kleuren)pasfoto
in per post of e-mail. Geen kopie als u de foto per post opstuurt.
De foto’s zijn al in bezit van EUROSPOOR

Ja

nee

deels

b.

Zijn de foto’s ouder dan 5 jaar? Zo ja, dan ontvangen wij graag recente foto’s van deze personen.

c.

Op- en afbouwpassen
Deelnemers hebben geen op- en afbouwpas nodig. Maar indien u gedurende de op- en afbouw
meer krachten nodig heeft, kunt u voor deze extra krachten gratis op- en afbouwpassen aanvragen.
Deze passen zijn alleen geldig op donderdag 8 november de gehele dag en zondag 11 november vanaf
17.00 uur. Voor deze passen zijn geen pasfoto’s nodig. Wel dient u ons de namen door te geven van
diegenen die een op- en afbouwpas zullen ontvangen.
Benodigd aantal op- en afbouwpassen:____ (dus voor extra krachten die geen deelnemer zijn).
Volledige namen:___________________________________________________________________

d.

Handelingen met pasjes vanaf 15 augustus
Vanaf 23 september zijn wij niet meer in staat deze dienst gratis te verlenen.
-

Pasje omwisselen van 15 augustus t/m 22 september (max. 3 pasjes)
Gratis
Pasje omwisselen van 23 september t/m 7 oktober, per pas
€ 2,50
Pasje omwisselen / maken vanaf 8 oktober tot opbouwdag 8 november, per pas
€ 10,Omstreeks 22 oktober 2018: Eurospoor verstuurt deelnemersinfo inclusief pasjes.
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- Pasjes die op de opbouwdag omgewisseld/vervangen worden, per pas

€ 17,50

- Een pas (met foto, 4 dagen geldig) laten maken in de Jaarbeurs tijdens de opbouwdag en/of 1 van de 3 beursdagen. Prijs voor kinderen en/of volwassenen, per pas
- Op- en afbouwpas (zonder foto) op donderdag de hele dag en zondag na 17.00 uur

€ 30,00
Gratis

Het systeem met persoonsgebonden pasjes is in uw belang: het verhoogt de veiligheid van
deelnemers en biedt een betere bescherming van uw goederen.

6. LET OP: Betalingsregeling
a. Aanbetaling: Gelijktijdig met uw inschrijving betaalt u € 200,- aan op gironummer 5559382 t.n.v.
EUROSPOOR, Purmerend onder vermelding van ‘Inschrijving EUROSPOOR2018’ en met
vermelding van uw naam en woonplaats. IBAN: NL70INGB0005559382
BIC: INGBNL2A
b. Omstreeks half september ontvangt u de factuur minus € 200,- .
c. Zonder betaling vooraf kan niet aan de beurs deelgenomen worden en blijft onverminderd de
plicht tot betaling van het gehele factuurbedrag verhoogd met administratiekosten.
Door ondertekening van dit inschrijfformulier voor EUROSPOOR2018-JBU verklaart ondergetekende
zich akkoord met de deelnemersvoorwaarden.

__________________
(Datum)

_______________________
(Stempel onderneming)

____________________________
(Handtekening)

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de algemene deelnemersvoorwaarden, ter
inzage op het hoofdkantoor te Purmerend, Amazonelaan 86. Een afschrift van deze voorwaarden zal de
deelnemer op diens eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.

Enkele belangrijke deelnemersvoorwaarden:
BETALING
Tenzij anders is overeengekomen, dient de deelnemer er zorg voor te dragen dat de prijs en de krachtens de
overeenkomst verschuldigde bedragen op of vóór de in de factuur genoemde vervaldata door EUROSPOOR
zijn ontvangen cq bijgeschreven, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
ANNULERING
Annuleren dient schriftelijk, aangetekend te geschieden. Indien een deelnemer door welke oorzaak dan
ook de deelnemersovereenkomst annuleert, heeft Eurospoor het recht, zonder verdere ingebrekestelling,
hem een vergoeding in rekening te brengen volgens onderstaande percentages van de hoofdsom:
- Bij annulering t/m augustus: 0%; bij annulering in september: 50%; bij annulering in okt. of nov.: 100%
- Bij annulering of niet verschijnen is EUROSPOOR vrij om over de niet-bezette ruimte te beschikken zonder dat de
deelnemer recht kan doen gelden op vergoeding.
AANSPRAKELIJKHEID
Er is op donderdagnacht, vrijdagnacht en zaterdagnacht bewaking in de hallen. Het deelnemen aan het
evenement is echter geheel voor eigen risico van de participant. De organisatie is niet aansprakelijk voor
enigerlei schade ontstaan aan deelnemers en/of goederen van deelnemers.
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