STANDHOUDERS OUTDOOR GELDERLAND 2019
Ondergetekende wenst deel te nemen aan
Outdoor Gelderland van woensdag 3 juli tot en met
zondag 7 juli 2019.
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Mobiel
Internet
E-mail

Algemene voorwaarden
Op alle afspraken tussen Outdoor Gelderland en
sponsors en/of standhouders zijn onze bijgevoegde
algemene voorwaarden van toepassing.
Betaling
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de
vermelde condities en zal het volledige factuurbedrag
voor aanvang van het evenement overmaken.
Verzekering
Elke vorm van verzekering, tegen welk risico
dan ook, is niet inbegrepen. Wij adviseren u een
zogenaamde transport-verblijfsverzekering ten
behoeve van uw eigendommen af te sluiten.

Aanwezig met de navolgende producten/diensten:

€
€
€
€

All-in stand 9 m²
All-in stand 16 m²
All-in stand 25 m²
Kale standruimte

De nokhoogtes van de pagodetenten zijn als volgt:
3 x 3 m² = 3.75 cm (wanden zijn 2.30 cm hoog)
4 x 4 m² = 4.85 cm (wanden zijn 2.30 cm hoog)
5 x 5 m² = 5.60 cm (wanden zijn 2.30 cm hoog)
Extra’s
...... m² tapijttegels
...... m² standbouwwand
Verplichte stroomaansluiting
Wateraansluiting

€
€
€ 125,00
Op aanvraag

Totaal (exclusief BTW)

€

Annulering
Annulering kan uitsluitend per aangetekende brief
plaatsvinden. Bij annulering langer dan 8 weken voor
het evenement zal 25% van de factuursom in rekening
gebracht worden en 8 tot 4 weken voor aanvang van
het evenement zal 50% van de totale factuursom aan
Outdoor Hippique Gelderland BV worden voldaan. De
gehele factuursom is verschuldigd indien
ondergetekende zonder aangetekend schrijven
annuleert, binnen 4 weken voor aanvang van het
evenement annuleert of verstek laat gaan.
Ondergetekende is bekend met de algemene
voorwaarden
Bedrijfsnaam
Datum

Handtekening

Inschrijving
Wij verzoeken u vriendelijk het ingevulde formulier te
retourneren via
info@outdoorgelderland.nl
Telefoon
Mobiel

+31 (0) 26 8488201
+31 (0) 6 53402865

(Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele externe kosten waaronder productie- en/of fabricagekosten.)

