Contactpersoon: Pim Groot Obbink
Tel: +49 (0) 2824/910-149
Fax: +49 (0) 2824/910-144
E-mail: pim.groot-obbink@messekalkar.de
www.messekalkar.de

BOEKINGSFORMULIER
21 SEPTEMBER 2021 11:00 - 19:00 uur
22 SEPTEMBER 2021 11:00 - 17:00 uur

Facturgegevens
Bedrijfsnaam
Aanspreektitel
Naam
Straat
Postcode en plaats
Land
Tel.nr.

Mobiel nr.
Fax
E-mail
Website
Product
Internat. BTW nr.

Heer
Mevrouw

Stand (grootte)
Stand afmeting
15m² (3 x 5 m)
20m² (5 x 4 m)
25m² (5 x 5 m)
30m² (5 x 6 m)
50m² (5 x 10 m)
100m² (10 x 10 m)
Extra-m² (vanaf 100 m²)

Individuele standgrootte
__ m x __ m = __ m²

Rijstand
All-inclusive*
2.155,00 €
2.580,00 €
3.005,00 €
3.430,00 €
5.130,00 €
9.380,00 €
__ m² à 85,00 €
Op aanvrag

Hoekstand
All-inclusive*
2.355,00 €
2.780,00 €
3.205,00 €
3.630,00 €
5.330,00 €
9.580,00 €
__ m² à 85,00 €
Op aanvrag

Rijstand
Eigen Stand**
1.975,00 €
2.350,00 €
2.725,00 €
3.100,00 €
4.630,00 €
8.380,00 €
__ m² à 75,00 €
Op aanvrag

Hoekstand
Eigen Stand**
2.175,00 €
2.550,00 €
2.925,00 €
3.300,00 €
4.830,00 €
8.580,00 €
__ m² à 75,00 €
Op aanvrag

* All-inclusive: Standbouw, verlichting, vloerbedekking, naamsvermelding, 2 standhouderbadges, 1 stroomaansluiting (230 Volt/4A).
** Eigen stand: Messe Kalkar verzorgt: vloerbedekking, 2 standhouderbadges, 1 stroomaansluiting (230 Volt/4A).

Opmerkingen:______________________________________________________________________________
Het is niet geoorloofd de gehuurde standruimte zonder toestemming van de beursorganisatie van Messe Kalkar, geheel of gedeeltelijk
onder te verhuren aan derden, die al dan niet aan de beurs deelnemen. Ook het ruilen van toegewezen stands met een andere exposant is
niet toegestaan. Voor onderverhuur (co-exposant) van de standplek wordt een extra 25% van het beursarrangement in rekening gebracht!
Deze moet bij de beursorganisatie aangemeld worden.
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Extra standopties
Extra stroom
Krachtstroom
Krachtstroom
Krachtstroom
Cabine
Cabine
Water
Extra internet
Banner aan de Rijn
Extra naamsvermelding op de beursstand
Extra standhouderbadge
VIP kaarten

230 Volt/16 Ampere
400 Volt/16 Ampere
400 Volt/32 Ampere
400 Volt/4 Ampere
Afsluitbar
Met gordijn
Aan- en afvoer
Vaste aansluiting

Aantal
_____
_____
_____
_____
_____ m²
_____ m²
_____
_____
_____
_____
_____
_____

85,00 € / Aansluiting
125,00 € / Aansluiting
175,00 € / Aansluiting
225,00€ / Aansluiting
90,00 € / m²
70,00 € / m²
125,00 € / Aansluiting
100,00 € / Aansluiting
1.000,00 € / Banner
25,00 € / Naam
40,00 € / Badge
Inclusief

Gewenste naamsvermelding van uw bedrijf (niet van toepassing bij een eigen stand) max. 20 letters

Standhouderbadge 1: 		

Naam ______________________________________________________

Standhouderbadge 2:

Naam ______________________________________________________

Overnachting op het beursterrein
Kamer

Naam / Namen

Eenpersoonskamer
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Tweepersoonskamer
Eenpersoonskamer
Eenpersoonskamer

Aanbieding All-In hotelarrangement

79,00 € p.p.

(incl. BTW.)
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Check-in
datum

Check-out
datum

Verzekering
Elke vorm van verzekering is niet inbegrepen. Wij adviseren u een z.g. transport-& verblijfsverzekering t.b.v. uw eigendommen / goederen af te
sluiten.
Betalingsvoorwarden
U bent voor uw beursdeelname in Duitsland voor de kosten van uw beursarrangement vrijgesteld van de Duitse BTW (MwSt.). Deze vrijstelling is niet
geldig voor het verblijf in het hotel en ook niet voor eten en drinken. De BTW wordt verlegd naar Nederland. Betreffende de kosten van een beursarrangement hoeft u alleen het nettobedrag op onze bankrekening over te maken. Zonder uw BTW-nummer is het niet mogelijk de BTW te verleggen!
Alle prijzen zijn netto prijzen en sommigen worden nog vermeerderd met de wettelijke Duitse BTW.
100 % van de kosten van het beursarrangement dienen betaald te worden tot uiterlijk 4 weken voor datum van aanvang van de beurs. Gelieve de
betalingen over maken op het rekeningnummer:
IBAN DE 55 35850000 0000 1478 92
BIC: WELA DE D 1EMR
Stadtsparkasse Emmerich – Rees /
BTW-nummer: DE 811995053
OF
IBAN NL38 RABO 0324 939671
BIC: RABONL2U
Rabobank Hardenberg NL
BTW-nummer: DE 811995053
Annulering
Een annulering uwerzijds is alleen geldig per aangetekende brief. Eventuele kosten voor de annulering zijn afhankelijk van de
annuleringsdatum. We behouden ons te allen tijde het recht voor de beurs te annuleren i.v.m. de geldende coronamaatregelen.
Door het verzenden van het boekingsformulier is uw boeking juridisch bindend.
Nadat wij uw reservering ontvangen hebben, ontvangt u een boekingsbevestiging om het contract tussen de exposant en beursorganisator
Kenwasser Wunderland Freizeitpark GmbH te sluiten.
Met deze aanmelding zijn de algemene voorwaarden (zie: http://www.messekalkar.de/content/files/Files/AGBs/AGBs.pdf) juridisch bindend.

Datum: ______________

Handtekening:_________________________________
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