VZW AGRO - VLAANDEREN

Inschrijvingsformulier
* ZIE OOK UITTREKSEL REGLEMENT OP KEERZIJDE

Oostnieuwkerksesteenweg 101
B - 8800 ROESELARE
TEL 051 / 503 933
ROESELARE EXPO SCHIERVELDE
27, 28 & 29 JANUARI 2018
WWW.AGRO-EXPO.BE
AGRO.EXPO@SKYNET.BE

II. HUUR VAN EEN OPGEBOUWDE STAND. (zonder standruimte) Vermelde prijzen excl. btw
Wij bieden u de mogelijkheid tot het huren van een basisstand in volgende modules; - maak uw keuze


Basisstand 4 x 4 m = 16 m² - € 488



Basisstand 6 x 4 m = 24 m² - € 732



Basisstand 8 x 4 m = 32 m² - € 976



Prolytestand 4 x 4 m = 16 m² - € 636 (lichtbrugconstructies)



Prolytestand 6 x 4 m = 24 m² - € 734,80



Gepersonaliseerde stand op afspraak

De basisstand, uitgevoerd in een wit aluminium systeem met witte wanden, bestaat uit volgende onderdelen;
-

achter- en zijwanden, 250 cm hoog

-

open zijdes zijn afgewerkt d.m.v. frieslat

ADRES (adresse) .........................................................................................................................................................................

-

berging van 1 m² met afsluitbare schuifdeur (voor standen van 32 m² is de berging 2 m²)

POSTNR. (N° postal) ..................................... GEMEENTE (commune) ....................................................................................

-

stand wordt voorzien van tapijt (gelieve uw kleurkeuze hiervoor door te geven: ______________ )

Tel. .................................................... GSM .................................................... Mail: .................................................................

-

1 naambord met afmetingen 97 x 25 cm (B x H) voorzien aan elke open zijde

-

de juiste benaming of uw logo voor op naambord (fries) dient aan ons aangeleverd te worden, ten laatste op

FIRMANAAM (Nom de firme) .......................................................................................................................................................

BTW:TVA N° ................................................... Bankrek./Compte banquaire ..........................................................................
Verantwoordelijke/Responsable ..................................................................................................................................................

14 december 2017.
-

verlichting: 4 spots op rail (stand 16 m²), 6 spots (stand 24 m²), 8 spots (stand 32 m²)

wenst deel te nemen en vraagt:
Opties zoals extra wand(en), verplaatsen berging, zijn mogelijk mits vergoeding en tijdige aanvraag.
I. STANDRUIMTE
1.

wenst op de stand volgend meubilair (aantal te vermelden);

tentoonstellen van ................................................................................................................................................................
waarde materialen €: ............................................................................................................................................................

2.

wenst standruimte in de Expo-hallen, oppervlakte ......... m2 (........ x 4) of (........ x 8) à € 33/m2 € .......................,..................
				inschrijven na 31/10/2017: € 36				€ .......................,..................
				

Hoekstand € 150		

Kopstand € 280		

€ .......................,..................

vast inschrijvingsrecht (dossierkosten)						€ .................150,..................
								TOTAAL (exclusief BTW) € .......................,..................

3.

wenst op de stand		

electriciteitsaansluiting (zie keerzijde art. 9c en 10) .................. Watt

				

water (wordt afzonderlijk verrekend, zie keerzijde art. 10)

4.

wenst		

Extra kortingskaarten: ......... stuks à € 2,50 ......... stuks à € 5 (zie art. 28)

5.

vraagt deelnemerskaarten (met opgave van naam en voornaam)
		

1. ............................................................................ 3. ............................................................................

		

2. ............................................................................ 4. ............................................................................















zittafel, € 38
……………….
staantafel, € 38
……………….
barkruk, € 24
……………….
stoel, € 20
……………….
koelkast 140 l, € 60
……………….
Koelkast 250 l, € 100
……………….
folderrek, € 95
……………….
legplank in de berging - per lm, € 22 ……………….
buxus, € 25
……………….
laurier pyramide, € 25
……………….
Bar of toog, op aanvraag
……………….
Takelpunt + handtakel voor prolyte, € 160
……………….
Dwarsbalk voor prolyte - per lm, € 14,30
……………….



Hoekstuk voor prolyte, € 25 ……………….

Belangrijk voor een goede en tijdige voorbereiding en verwerking dienen alle bestellingen in ons bezit te zijn
tegen donderdag 14 december 2017. Wijzigingen of laattijdige bestellingen kunnen mits supplement.

Bij de ondertekening verplicht de deelnemer zicht ertoe:
- de volledige factuur en het eventuele saldo van de eindafrekening te betalen binnen de 8 dagen na factuurdatum;
- zich in orde te stellen tegenover alle overheidsinstanties (taksen, reglementering, sabam, controle electriciteit, verzekering, enz...);
- het reglement in zijn geheel te zullen doornemen en het stipt te zullen nakomen.
Onderstaande handtekening sluit elke verantwoordelijkheid van de inrichter uit, voor wat betreft gebeurlijke ongevallen, vernietiging of diefstal van
koopwaren, door verhuizingen, vóór, gedurende of na de tentoonstelling, zelfs wanneer dit zou gebeuren door een of andere nalatigheid van de inrichter of
zijn aangestelden, ook door gebrek of zelfs slechte staat der installaties of voorwerpen die behoren tot of ten dienste staan van de inrichter.
Gelieve dit formulier volledig in te vullen voor 1 november 2017 en terug te bezorgen via post, e-mail
of aan de organisatie “VZW AGRO - VLAANDEREN”. Oostnieuwkerksesteenweg, 101 - 8800 Roeselare.
Na ontvangst bevestigen wij uw inschrijving via het toesturen van de voorschotfactuur.

Bij inschrijving stort de deelnemer € 250 + 21% BTW = € 302,50 voorschot op rekening: IBAN BE31 7360 3895 4355
BIC KREDBEBB - VZW Agro - Vlaanderen (voorschotfactuur volgt na betaling)
Zolang de volledige betaling niet is gebeurd, heeft de inrichter het recht de hierboven vermelde stand(en) aan derden te verhuren en zal de
ondergetekende de eventueel door de inrichter aangeduide stand(en) aanvaarden.

FIRMASTEMPEL						

..................................., de ................................ 20 ...........

								HANDTEKENING

UITTREKSEL UIT HET REGLEMENT VZW AGRO - VLAANDEREN
(volledig reglement wordt u toegestuurd na inschrijving en dient stipt gevolgd te worden)
VERHURING EN BETALING
9. a) Het standgeld in de Expo-hallen: € 33 per m2, vanaf 31 oktober 2017: € 36 per m2.
		 toeslag: hoekstand, forfait, € 150;
kopstand, forfait, € 280;
b) In het standgeld is begrepen:
- electriciteitsaansluiting en -verbruik tot 1.000 Watt - (huur verdeelkast electriciteit € 38; niet inbegrepen)
- brandverzekering & brandblustoestel
- deelnemerskaarten (min. 2 - max. 8 voor standen >64 m2);
- vermelding in de alfabetische lijst der deelnemers
10. Naast het standgeld zijn er nog andere vergoedingen: aansluiting water (indien mogelijk op inplantingsplaats), electriciteitsaansluitingen boven de 1.000 Watt. Iedere deelnemer betaalt € 302,50 voorschot (incl. BTW) bij inschrijving.
(voorschotfactuur volgt)
11. De inschrijving van de deelnemer is voor deze definitief van zodra het inschrijvingsformulier getekend is en het voorschot van
€ 250 (excl. BTW) betaald is.
12. Het toesturen van de factuur geldt als toezegging door de inrichter. De inschrijver dient de factuur te betalen binnen de 8
dagen na factuurdatum. De standen worden onverdeelbaar verhuurd en kunnen niet onderverhuurd worden. Men mag er
enkel voor zijn eigen firma of producten publiciteit voeren.
13. Slechts nadat de vereiste betalingen binnen de gestelde termijn verricht worden, kan de deelname als definitief beschouwd
worden. De inrichter heeft het recht ten alle tijde, de toegekende stand (plaats + ruimte) te wijzigen, mits kennisgeving aan de
respectievelijke deelnemer.
14. BETALING geschiedt uitsluitend door overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31 7360 3895 4355 BIC KREDBEBB van de
VZW AGRO-VLAANDEREN.
15. Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn kan de inschrijving ambtshalve geannuleerd worden. Het volledig bedrag der
factuur zal echter ingevorderd worden.
16. Alle gestorte sommen blijven eigendom van de inrichter, wanneer de deelnemer aan zijn inschrijving verzaakt.
17. Na afloop van Agro-Expo Vlaanderen wordt aan de deelnemers een eindafrekening bezorgd. Na ontvangst moet het eventueel
saldo binnen de 8 dagen betaald worden.
STANDEN
18. De standen worden verhuurd volgens uittekening op een plan. De minimumstandoppervlakte bedraagt 16m2 (4 x 4 m diepte).
De standen zijn 4m of 8m diep (kopstand). Iedere deelnemer is verplicht op zijn kosten en verantwoordelijkheid een verzorgde
stand te bouwen: wanden - verlichting - vloerbekleding. Standen hoger dan 3m dienen aangevraagd te worden.
Opbouw: vanaf maandag 22 januari tot donderdag 25 januari 2018 van 8 u. tot 20 u.
			
vrijdag 26 januari 2018 van 8 u. tot 18 u.
Afbouw: dinsdag 30 januari 2018 van 8 u. tot 20 u.
			
woensdag 31 januari 2018 van 8 u. tot 12 u.
19. De deelnemers zijn strikt gehouden aan de hun toegewezen standen en afmetingen. De inrichter kan door zijn aangestelden en
op kosten van de deelnemer de stand terugbrengen tot de juiste afmetingen.
20. Expositiewagens kunnen toegelaten worden in de Hallen op uitdrukkelijk en voorafgaand verzoek.
21. De deelnemer is verplicht ervoor te zorgen dat zijn stand onberispelijk net blijft.
TOEGANGSPRIJZEN
27. TOEGANGSTICKETS: € 10 volwassenen;
				
€ 3 kinderen vanaf 12 jaar
				
gratis beneden 12 jaar (dienen vergezeld te zijn)
				
buitenlandse bezoekers gratis
28. KOPERSKAARTEN (opgelet nieuw systeem van kaarten)
Ieder exposant kan aan voordelige voorwaarden 2 soorten koperskaarten aanvragen zijnde een ;
- KORTINGSKAART € 2,5 per kaart die de bezoeker kan inruilen aan de kassa en zelf nog een opleg doet van € 5 voor een
toegangsticket.
- RELATIEKAART € 5 per kaart, met deze kaart komt de bezoeker gratis binnen.
Op deze beide koperskaarten moet op duidelijke wijze de firmastempel aangebracht worden. Het is verboden deze kaarten te
gebruiken voor andere doeleinden, te verkopen of te verspreiden aan in - of uitgang.
- Iedere exposant moet een minimum van 50 kortingskaarten (€ 2,5) nemen. Bijbestellingen per schijf van 10 exempl.
29. DEELNEMERSKAARTEN:
Personen die een stand bedienen krijgen vrije toegang op vertoon van de deelnemerskaart, welke individueel OP NAAM is.
Deelnemerskaarten kunnen afgehaald worden op het secretariaat in de Hallen vanaf 22 januari 2018. Er worden geen kaarten
meer uitgereikt tijdens de tentoonstelling. Ingeval van misbruik kunnen deze kaarten teruggeëist worden. Ieder deelnemer met
een vrije doorgangskaart moet op verzoek van de inrichter of zijn aangestelde zijn identiteitskaart ter controle vertonen.
PUBLICITEIT - geen publiciteit of publicitaire wagens op parkings Hallen (politiereglement)
31. Elke deelnemer heeft het recht op een kosteloze inlassing in de lijst van de deelnemers
(naam - adres - standnummer(s) - handelsactiviteit).

