Champignondagen 2023

INSCHRIJFFORMULIER

10,11 en 12 mei 2023

BRABANTHALLEN ꞌS-HERTOGENBOSCH

Firmanaam
Adres
Postcode / Woonplaats
E-mail

Website

Contactpersoon

Functie

Telefoonnummer
Mobiel nummer
verklaart onder de bepalingen van
de bijgevoegde deelnemingsvoorwaarden en algemeen reglement, deel te nemen aan Champignondagen 2023, te houden op woensdag
10 mei, donderdag 11 mei en vrijdag 12 mei 2023 in Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch. Door ondertekening van dit formulier verklaart
deelnemer een exemplaar van de deelnemingsvoorwaarden en het algemeen reglement te hebben ontvangen.
BTW Nr.
E-mail waar de factuur naar
toe verzonden mag worden.
Naamsvermelding in alfabetische lijsten onder de letter
De reguliere huurprijs bedraagt € 119,-- per m² vloeroppervlakte excl. B.T.W. (min 25m² afname verplicht).
Ondergetekende verklaart een vloeroppervlakte te huren van: m².

mx

m=

Zonder dat hierop aanspraak gemaakt kan worden spreekt hij/zij een voorkeur uit voor:
Wandstand

Hoekstand

Kopstand

Eilandstand (vanaf 50m²)

Andere voorkeuren
Tapijt is vereist voor het bestelde vloeroppervlak.
Ja, ik wil graag informatie ontvangen t.b.v. standaardstandbouw
Alle bovengenoemde prijzen zijn in euro en exclusief BTW. Bij aanmelding brengt Champignondagen direct 25% van de deelnamekosten in
rekening, welk bedrag per ommegaande moet worden voldaan of uiterlijk voor 16 december 2022. De andere 75% van de deelnamekosten
dient, zoals ook zal worden aangegeven op de factuur, voor 15 januari 2023 te worden voldaan. Het daarna nog verschuldigde bedrag (aan
overige kosten) dient binnen twee weken na datering van de eindfactuur te worden voldaan. Ondergetekende verklaart uit hoofde van
zijn/haar functie gerechtigd te zijn tot het tekenen van deze machtiging.

Plaats

Handtekening

Datum

Firmastempel

Dit formulier s.v.p. vóór 16 december 2022 retourneren t.a.v. Champignondagen 2023, info@champignondagen.nl, (073) 20 20 229.
Champignon Exhibitions BV • +31 (0)73 2020229 • info@champignondagen.nl • www.champignondagen.nl

Champignondagen
10, 11 en 12 mei 2023
BRABANTHALLEN ’S-HERTOGENBOSCH
Deelnemingsvoorwaarden

De bepalingen waaronder aan Champignondagen 2023 kan
worden deelgenomen zijn vastgesteld in deze
deelnemingsvoorwaarden alsmede in het ‘Algemeen
Reglement’ voor deelneming aan georganiseerde beurzen,
evenementen en tentoonstellingen, hierna te noemen het
Algemeen Reglement.
Organisatie
De expositie wordt georganiseerd door Champignon Exhibition BV
hierna te noemen ‘de organisator’.
De contactgegevens zijn:
Telefoonnummer: 073 20 20 229
E-mail: info@champignondagen.nl
Website: www.champignondagen.nl
Plaats en tijdstip
De expositie zal worden gehouden in de Brabanthallen, Diezekade
2 te 's-Hertogenbosch, van woensdag 10 mei t/m vrijdag 12 mei
2023.
Openingstijden
De beurs is geopend voor bezoekers op:
woensdag
10 mei 2023
van 10.00 tot 17.00 uur
donderdag
11 mei 2023
van 10.00 tot 18.00 uur
vrijdag
12 mei 2023
van 10.00 tot 17.00 uur
Standhuur
De huurprijs per m² vloeroppervlakte bedraagt:
€ 119,- per m² exclusief BTW.

Inzendingen
Op de expositie mogen uitsluitend goederen en diensten worden
tentoongesteld die naar inzicht van de organisatoren in
overeenstemming zijn met het doel van de Champignondagen.
Een en ander ter beoordeling van de organisator, die tevens het
aantal stands bepaalt waarin een zelfde (soort) artikel kan worden
tentoongesteld. Niet tot de tentoonstelling zullen worden
toegelaten goederen en diensten waarvan door een te goeder
naam en faam bekend staande onderzoeksorganisatie is
vastgesteld dat zij gevaarlijk (kunnen) zijn voor de bezoeker, dan
wel gebreken vertonen, respectievelijk die binnen korte tijd na het
begin van het gebruik zullen gaan vertonen.
Betalingstermijnen
Bij aanmelding dient 25% van de deelnamekosten per
ommegaande te worden voldaan of uiterlijk voor 16 december
2022. De andere 75% van de deelnamekosten dient, zoals ook zal
worden aangegeven op de factuur, voor 15 januari 2023 te
worden voldaan. Het daarna nog verschuldigde bedrag (aan
overige kosten) dient per automatische incasso binnen twee
weken na datering van de eindfactuur te worden voldaan.
Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering door u van uw standdeelname gelden de
volgende betalingsverplichtingen:
- 25% van de deelnamekosten bij annulering van de
inschrijving na ontvangst door Champignondagen van het
bindend inschrijfformulier (op of omstreeks 16 december
2022);
- 100% van de deelnamekosten bij annulering van de
inschrijving na 15 januari 2023, vermeerderd met de
verschuldigde BTW, alsmede overige gemaakte kosten, en
(in)directe schade, e.e.a. ter beoordeling van
Champignondagen 2023.
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