Sustainability 2014

www.sustainability2014.be

Op weg naar duurzaamheid…
Nationale expo -

Gent, Sint-Pietersplein, 16-18 mei 2014

-------------------------------------------------------------------Vak voorbehouden aan de organisatie :

DEELNEMINGSAANVRAAG

Datum van ontvangst :

Kandidaat deelnemer

/

/

Klantnummer : 2014/

--- Gegevens briefwisseling
Naam van de firma : …………………………………………………
Adres : ……………………………………………………………….
Postcode : ………….

Plaats : ………………………………..

Briefwisseling gewenst in het : O Nederlands
per: O E-mail
Contactpersoon :

Land : …………….

O Frans

O Post

O Dhr.

O Mevr.

Naam : ……………………………………..

Voornaam : …………………………..

Functie : ……………………………………
Tel : … / ……………….. GSM : …. / ………………….

E-mail : ……………………………..

--- Gegevens facturatie
Naam van de firma : …………………………………………………
BTW :

…………………………..

Referte op de factuur : ………………………….
Verantwoordelijke facturatie :

O Dhr.

Naam : ……………………………….......

O Mevr.
Voornaam : ……………………….
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Commerciële benaming: Wordt gebruikt in al de publicaties: Naamborden, persdossier, website…
Commerciële benaming : …………………………………………….
Adres : …………………………………………………………….
Postcode : ……..

Plaats : ………………………………………… Land : …………………..

Tel : …………………….. Fax : ……………………….
E-mail : …………………………………….

Website : …………………………………...

--- Deelnemingsvoorwaarden (alle prijzen excl. BTW 21%)
Aanvaarding van de duurzame producten en diensten
Benoem & beschrijf hier even beknopt het product of de dienst en stuur indien mogelijk in bijlage
een uitvoeriger beschrijving, een technische fiche…
Iedere deelnemingsaanvraag dient verplicht opgestuurd te worden met een documentatie van de duurzame
producten en/of diensten & merken.
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Tarief
Vaste deelnemingskost per deelnemer en per inschrijving :

200,00 €

Dit bedrag omvat : Inschrijvingsrecht, administratiekosten, vermelding in de exposantengids en op het
bezoekersplan + website, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, 4 exposantenbadges, afvalophaling
en –verwerking, vermelding van de firmagegevens op de website van het salon, vermelding op het
bezoekersplan.
Aanvraag van de standplaats
De kandidaat deelnemer wenst de reservatie van de standplaats :
Expozone: … Standnummer : …..

Aantal m² : ……. Prijs/m² (naakte oppervlakte) : …… €/m²
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Extra services (aanvinken aub) :
----

Gebouwde stand in modulaire structuur, scheidingswanden in alu-profielsystemen,
frieslijst aan open zijde, naambord, voltapijt (standaardkleur naar keuze), stroomtoevoer
2.000 W (per meerdere standhouders gegroepeerd afgezekerd), op- en afbouw.

O

Prijs zonder verlichting: 35,00 € / m²

O

Prijs met vaste verlichting (1 spot 100 W / 3 m²) : 45,00 € / m²

O

Extra stroomblok, apart afgezekerd, 3.000 W : 250,00 €

O

Berging op Uw stand van 1m x 1m met enkele deur en slot : 160,00 €

Betalingsvoorwaarden
Van zodra we Uw documenten ontvangen (per post of per e-mail) controleren we de door U aangeboden
duurzame producten / diensten en na aanvaarding ervan sturen we U een bevestiging van reservatie
en een voorschotfactuur voor het bedrag van 50 % van de bestelde diensten (standplaats, extra’s…).
Betaaltermijn van deze factuur is 30 kalenderdagen na factuurdatum.
Een saldofactuur (zijnde 50%) wordt U opgestuurd tegen 16 maart 2014.
Deze factuur dient betaald te worden uiterlijk op 16 april 2014 (één maand voor de beursstart).
3 – jaren engagement : Belangrijk voor alle partijen is continuïteit.
Wij engageren ons om deze beurs jaarlijks te organiseren en we zoeken partners in dit engagement.
Doe mee met ons, en engageer je nù als standhouder voor 3 beursedities ;
dan geven we U nù al een korting van 2,5 % op de totale prijs en garanderen U zowel voor de
edities van 2015 en 2016 telkens een korting van 5 % op de deelnameprijs !
Aanvinken aub indien gewenst :

O

JA, we engageren ons tot 3 opeenvolgende jaren beursdeelname aan Sustainability2014-2015-2016.
Als deelnemer krijg ik nu 2,5% korting op de huidige deelname en 5 % korting op de twee
eerstkomende edities (2015 & 2016).
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Gelieve Uw deelnemingsaanvraag na ondertekening terug te sturen naar :
Ofwel per post naar :
SUSTAINABILITY 2014
Sustainable Community vzw
Heerweg Zuid 41
9052 GENT

Ofwel scant u alles in en kan het doorgemaild worden naar ons e-mail adres :
sustainable-community@telenet.be

Voor akkoord,
Naam : ……………………………………………
Functie in de firma : ………………………………
Datum : …………………………………………..
Handtekening
………………………………..

Firmastempel ………………………………………
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