Aanmelding
InterKoi & Aquaristik
Eventus, Schwanenburgstr.2, 47804 Krefeld
Telefon +49(0) 21 51-362 07 16 / Fax - 18
info@interkoi.de / info@eventus-krefeld.de

28 - 29 April 2018

Graag invullen dan wel aankruisen wat van toepassing is en voor 15 februari 2018 terug sturen

Standhouder
(Huurder):

►

Firma:								
Straat:								
Postcode/Woonplaats:								
Land:								
BTW nummer:								
Contactpersoon:								
Telefoon:					Mobiel:			
Fax:					E-Mail:			
Producten:								
									

co-exposant

►

Firma:								
Straat:								
Postcode/Woonplaats:								
Land:								
BTW nummer:								
Contactpersoon:								
Telefoon:					Mobiel:			
Fax:					E-Mail:			
Producten:

Stand reservering

►

Hierbij reserveren wij een stand volgens plattegrondnr: 			
		
			

met een totale oppervlakte van :		
Breedte front in meters:

			

			

m²

Diepte in meters:

Stand in rij (een zijde open)		

						Hoekstand (twee zijden open)		
		

				

				

Kopstand (drie zijden open)		

Wij maken gebruik van eigen standbouw.:		

De reservering van stands is exclusief scheidingswanden of andere extra toebehoren,
zie hiervoor het formulier extra boekingen!
De uiteindelijke reservering zal via email worden bevestigd.
Per reservering zijn de volgende niet overdraagbare toegangskaarten en parkeerbewijzen gratis:
Stand tot 10 m²: 2 toegangskaarten, per 10 m² extra stand 1 gratis toegangskaart.
Maximale aantal gratis toegangsbewijzen: 10

Let op, tweede pagina ook invullen en meesturen

□
□
□
□

				

Extra benodigdheden
InterKoi & Aquaristik 2018

Beschrijving van de extra benodigdheden

Stroom aansluiting incl. stekkerdoos
inclusief verbruik

Uitvoering

Nettoprijs per stuk

3,3 KW

150,00 €

10 KW

230,00 €

20 KW

330,00 €

3 Stekkerdozen

55,00 €

6 Stekkerdozen

90,00 €

Water aan en afvoer incl. waterwissel

160,00 €

Water aan en afvoer eenmalig zonder waterwissels (niet voor levende dieren geschikt)

50,00 €

Tretford tegels

antraciet

6,00 € /m²

Tussenwand (B / H : 1m x 2,5 m )

wit

39,00 €

Stoel“Regie” zonder armleuning

blauw/chroom

12,00 €

Deposito

Tafel (180 cm x 60 cm )
Kwaliteit B

29,00 €

50,00 €

Kwaliteit A

39,00 €

60,00 €

Toonbank afsluitbare, 120/50/90

78,00 €

120,00 €

Toonbank geopend 120/50/90

65,00 €

100,00 €

Barkruk

25,00 €

50,00 €

Verlengde opbouwtijd

na 20.00 Uur

30,00 € / uur

Verlengde opbouwtijd

na 22.00 Uur

50,00 € / uur

•

Verhuur van ander meubilair op aanvraag

Opmerkingen standhouder:

Hoeveelheid,
aub aankruisen
of invullen

Productregistratie
(aankruisen wat van toepassing is)

Aquaristiek

Vijver en tuin

aanverwante artikelen

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Siervissen
Aquaria
Aquarium meubels
Verlichting
Luchtstenen Filters pompen
Verwarming, thermostaat
Decoratie inrichting
Waterplanten
Siervisvoer
Geneesmiddelen
Toebehoren
Diversen

Vijvervissen
Vijverplanten
Vijverfolie
Filter
Pompen
Visvoer
Tuin keramiek
Vijver onderhoudsmiddelen
Vijver toebehoren
Vogel beschermings apparatuur
Vogelhuisjes
Bonsai
Tuin- en landschapsarchitectuur
Vijveroverkapping
Terrasoverkapping
Diversen

Tentoonstellingsgoederen en of diensten			
Van de exposant / mede exposant			

Kado en Boutique Artikelen
Kunst en ambacht
Wonen met planten en dieren
Kamer en balkonplanten
Hydrocultuur
Plantenpotten
Mini broeikassen
Droogbloemen en Potpourris
Windgong
Kamerbronnen / waterparteien
Decoratie artikelen
Tuinhuisjes
Tuin pavillion
Tuin en balkonmeubelen
Vakliteratuur en multimedia
Diversen

Aanmelding
InterKoi & Aquaristic
28 - 29 April 2018
Graag invullen dan wel aankruisen wat van toepassing is en voor 15 februari 2018 terug sturen
				

Netto prijzen per m2 voor de InterKoi 2018. Per vierkante meter vloer: € 65*

Kortingspercentage: Reservering in de maanden :
maart t/m mei		
(04 und 05)				
€ 55,00
Juni en juli			
(06 und 07)				
€ 56,00
Augustus en september
(08 und 09)				
€ 57,00
Oktober en november		
(10 und 11)				
€ 59,00
December en januari
(12 und 01)				
€ 60,00
vanaf Februari		 					€ 65,00							
		
Kennisgeving:									
Bij de bevestiging van uw boeking, wat een onderdeel is van het contract, en zodat het contract met alle onderdelen rechtsgeldig is, wordt er een rekening opgemaakt over
de totale huursom vermeerderd met een verplichte bijdrage ter hoogte van € 80,- voor opname in het programmaboekje. Als eerste aanbetaling dient 30% van het totaalbedrag vermeerderd met de verplichte bijdrage binnen acht dagen betaald te worden. De resterende 70% van de totale huursom dienen voor 15 februari 2018 betaald te
zijn. Bij boeking na 15 februari 2018, is de rekening direct te betalen. Er vind geen restitutie plaats van de aanbetaling bij afwezigheid op de show. Op dit contract zijn onze
algemene voorwaarden van toepassing. De huurder en zijn eventuele onderverhuurders verklaren door middel van ondertekening, dat zij van de inhoud van de algemene
voorwaarden kennis hebben genomen en hiermee instemmen. Alle prijzen zijn excl. BTW. Bevoegde rechtbank is Krefeld

									

►

Standhouder:		Datum:					Naam/Stempel:					
(Huurder)									
									
									
									
									
									
									
			Handtekening						
									
									

►

co-exposant:							Naam/Stempel:					
									
			Handtekening									
						
									
									
									
								

terugkeer afdruk sturen

Bearbeitungsvermerke de organisator:						
Eingang:									
									
Bestätigung:									
									
Standnummer:									
									
Standkennzeichnung:									
									
Standmerkmale:									
									
Notizen:					

