Vervat Megastore
Stadionweg 33d
3077 AP Rotterdam
010-4822781
info@vervat.nl
www.vervat.nl

Camping Info Markt inschrijfformulier
Zaterdag 10 en zondag 11 februari 2018

Wacht niet te lang met inschrijven. Het aantal plaatsen is beperkt.
Opbouw/Inrichting:
Afbreken:
Openingstijden publiek:

Vrijdag 9 februari 9:00 - 17:30 en zaterdag 10 februari 7:00 - 9:30.
Zondag 11 februari na 17:00 en maandag 12 februari 8:00 – 12:00.
Zaterdag en zondag van 10:00 – 17:00 uur.

•

Deelname is inclusief gratis vermelding deelnemerslijst op de site met verwijzing naar uw website.

•

Na de informatiemarkt kan eventueel overschot aan campingfolders bij Vervat blijven, ze zullen onder
onze bezoekers worden verspreid.

•

Betaling uiterlijk 4 weken voor aanvang van de beurs. U ontvangt een factuur.

•

De indeling van de standplaatsen geschied door de organisatie op volgorde van binnenkomst en
betaaldatum. Met speciale wensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Graag uw keuze aankruisen Genoemde prijzen gelden voor 2 dagen (beursperiode):
□ 2 x 2 meter vloer voor eigen stand of voor te huren presentatie tafel.
□ 2 ½ x 2 meter vloer voor eigen stand of te huren kraam.
□ 3 ½ x 2 ½ meter vloer voor eigen stand of te huren XL kraam.

€100,€125,€150,-

Mini camping arrangement op aanvraag (gedeelde kraam mogelijk).
Afwijkende maten of wensen op aanvraag.
Te huur:
□ Electra
□ Kraam 200/230 x 80 cm, incl. stoelen
□ XL kraam 300/325 x 100 cm, incl. stoelen
□ Presentatie tafel (balie) incl. stoelen
□ Achterwand 120cm breedte x 210cm hoogte
□ Doorlopende toegang beurskantine met garderobe. Incl. koffie/thee/frisdrank
(hele dag) en lunch buffet tussen 11:30 en 13:00 uur. Prijs is per persoon, per dag.

€25,€50,€75,€25,€30,€7,50

Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW (binnen Nederland).

Ondergetekende wenst deel te nemen:
Bedrijfsnaam: _______________________________
Corr. adres: _________________________________
Plaats: _____________________________________
Factuur adres: _______________________________
Plaats: _____________________________________

Contact persoon: ____________________________
Tel. Nummer: _______________________________
Mobiel: ____________________________________
E-mail adres: ________________________________
Website: ___________________________________

Handtekening:

Naam in blokletters:

Datum:

_______________________________

_______________________________________

_________________________________

Rekenvoorbeelden Z.O.Z.

Rekenvoorbeelden huren kraam
XL kraam met twee personen voor twee dagen.
Vloer 3 ½ x 2 ½ meter

€150,-

XL kraam

€75,-

Electra

€25,-

4x kantine toegang

€30,- (2 personen 2 dagen is 4x €7,50)

Achterwand

€30,Totaal

€310,-

Presentatie tafel met één persoon.
Vloer 2 x 2 meter

€100,-

Presentatie tafel

€25,-

Achterwand

€30

Electra

€25,-

2x kantine toegang

€15,- (1 persoon 2 dagen is 2x €7,50)

Totaal

€195,-

