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inschrijfformulier

Contact

Gegevens exposant

Bedrijfsnaam

Contactpersoon M V

E-mail contactpersoon

Functie

Adres

Postcode en plaats

Land

Telefoon

Mobiele telefoon

BTW nr.

Gegevens factuur

Naar welk adres kunnen wij de factuur sturen  als boven  anders namelijk:

Bedrijfsnaam

Ter attentie van  M  V

E-mail contactpersoon

Adres

Postcode en plaats

Land

Thema indeling

 Wonen Werken Studeren Ondernemen

Standruimte

Afmeting  x  meter =  m²

•  Uniforme standbouw bestaat uit systeemwanden van 2,5 meter hoog, bedrijfsnaam op de stand, 
 1 verlichtingsspot per 4 m² en donkergrijze vaste vloerbedekking.
•  Extra meubilair, audio apparatuur etc. kunt u na registratie bestellen via het bestelformulier additionele producten.
•  Afname van een standaard stroomaansluiting (2 kWh), incl verbruik à € 125,- is verplicht. 
•  Voor iedere exposant geldt een inschrijfgeld van € 145,- (inclusief administratiekosten, gratis WiFi, 
 20 vrijkaarten voor relaties, naamsvermelding in programmaboek/gids/plattegrond, jaarrond naamsvermelding 
 met een bedrijfsomschrijving van 30 woorden op de website en gebruik van de digitale perskamer).

Order:

Acc:

Factuur nr:

BTW  0% 21%

In te vullen door
de EmigratieBeurs

Meubilair 

Presentatie & Workshop

Zaalruimte voor 100 personen inclusief katheder, geluidsinstallatie, overhead/beamer, laptop, projectiescherm,

hostess en technische support: x à € 295,- (per 50 minuten)

Hoge tafel

à € 52,-

Lage tafel

à € 36,-

Lage stoel

à € 29,-

Hoge stoel

à € 33,50

Balie

à € 82,50

Folderrek

à € 78,-

648330 103 214 501340

Ik wil een meubelpakket met specifieke beurskorting:

 Pakket A (Zittend):  

 1 lage tafel, 4 lage stoelen, 1 folderrek en 1 balie à € 275,-

 Pakket B (Staand): 

 1 hoge tafel, 3 hoge stoelen, 1 folderrek en 1 balie à € 275,-

A B

 zaterdag zondag

 Exclusief Standbouw  € 125,- per m².  Na 01/12/2021 € 135,-

 Inclusief Uniforme Standbouw  € 190,- per m².  Na 01/12/2021 € 200,-

  Bedrijfsnaam op de stand à € 40,00 per tekst bord. Maximaal 30 leestekens.

 Standtype

  wandstand (vanaf 4 x 3 = 12 m²)  kopstand (vanaf 6 x 5 = 30 m²)

  hoekstand (vanaf 5 x 3 = 15 m²)  eilandstand (vanaf 10 x 6 = 60 m²)



Het gratis EmigratieMagazine is een online begrip in Nederland. Dit online magazine verschijnt in de vorm van een beurspecial vlak voor de EmigratieBeurs. Deze 

beursspecial van EmigratieMagazine staat vol  met emigratie verhalen en algemene informatie over wonen, werken, studeren en ondernemen in het buitenland.

Met een artikel, video of advertentie in EmigratieMagazine bereikt u in één klap 45.000 potentiële emigranten en trekt u meer bezoek naar uw stand.

45.000 lezers - Beursspecial - Gratis online magazine - www.emigratiemagazine.nl 

 Korte aankondiging (artikel) € 300,-  Advertentie pagina € 950,-     

 Video met kort artikel  € 950,- Expert artikel (1pagina) € 950,-

Meer informatie www.emigratiemagazine.nl  

Wij bieden u aantrekkelijke media voor effectief bereik van uw doelgroep.

Advertentie in het Programmaboek, Gids en Plattegrond (oplage 10.000)

 block 80 (b) x 80 (h) mm in full colour € 450,- block 80 (b) x 180 (h) mm in full colour  € 900,- Logo exposantenlijst € 150,-

Nieuwsbrief (oplage 30.000)

 Redactioneel artikel in event Nieuwsbrief + Logo € 500,-

Website EmigratieBeurs (480.000 unieke bezoekers)

www.emigratiebeurs.nl, www.emigrationexpo.com, www.emigratiebeurs.be, www.auswanderungsmesse.de, www.emigrationexpo.fr

 Logo homepage € 650,-  Extra URL exposantenlijst € 75,-

Adverteren op de TV schermen bij de entree van de hal

 per item van 60 sec. € 250,- (gedurende gehele beursperiode)

Ondergetekende, rechtsgeldig bovenstaand bedrijf vertegenwoordigend, verklaart onder de bepalingen, omschreven in het voor de beurs

geldende “Algemeen Reglement” (waarvan hierbij een uittreksel is opgenomen), waarmee hij/zij uitdrukkelijk akkoord gaat, deel te nemen aan

de EmigratieBeurs op 12 en 13 februari 2022 in de Expo Houten.

Plaats:  Datum:

Naam: Handtekening:

 Ik neem deel aan de EmigratieBeurs 2022 en ga akkoord met het Algemeen Reglement (incl. aangepaste Corona annuleringsvoorwaarden).

Formulier zenden aan: Postbus 1999, 6801 BZ Arnhem, Nederland of scannen/mailen naar info@emigratiebeurs.nl. 

Maak een kopie voor uw administratie. Bedragen exclusief BTW. Juni 2021; wijzigingen voorbehouden.

Inschrijving voor standruimte
Door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier, ingezonden aan de organisatoren, verklaart 
de aanvrager zich akkoord met de voorwaarden voor deelneming aan de EmigratieBeurs (hierna te 
noemen beurs) vervat in het, voor de beurs geldende, ‘Algemeen Reglement’.

Annuleringen
De organisatoren behouden zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden 
(overmacht) de data voor de beurs te wijzigen ofwel de beurs geen doorgang te doen vinden, 
zonder dat in die gevallen de deelnemer aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei 
schade. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de deelnemer worden ingetrokken dan wel 
gewijzigd. De organisatoren kunnen een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen
onder voorwaarde dat de betrokken deelnemer een annuleringsvergoeding voldoet.
Deze vergoeding bedraagt ten minste:
• 50% van de bestelde diensten: bij annulering van de inschrijving na ontvangst van de bevestiging  
 tot inschrijving;
• 75% bij annulering minder dan 2 maanden vóór de eerste opbouwdag van de beurs;
• 100% bij annulering minder dan 1 maand vóór de eerste opbouwdag van de beurs, vermeerderd  
 met de verschuldigde btw.
• Een verzoek tot annulering kan alleen schriftelijk en aangetekend geschieden.

Standhuur en Betalingsvoorwaarden
Tenzij anders bepaald in het ‘Algemeen Reglement’ dient de betaling van de kosten te geschieden 
binnen 21 dagen na factuurdatum. In alle gevallen dienen de verschuldigde kosten uiterlijk 
14 dagen vóór de eerste opbouwdag van de beurs door de organisatoren te zijn ontvangen.

Aansprakelijkheid
Goederen bevinden zich in het tentoonstellingsgebouw of bijbehorende terreinen voor rekening en 
risico van de deelnemer. De organisatoren belasten zich niet met het verzekeren daarvan. 
De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan 
goederen of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan de beurs. Evenmin 
zijn de organisatoren aansprakelijk voor schade van derden, veroorzaakt door het gebruik van 
de stand door de deelnemer of zijn personeel. De deelnemer vrijwaart de organisatoren voor 
vorderingen van derden uit deze hoofde. De deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht 
verzekerd te zijn tegen alle schade, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel dan 
wel door zijn inzendingen, op welke wijze ook, aan goederen van en/of personen werkzaam bij of 
in opdracht van de organisatoren wordt veroorzaakt. De deelnemer vrijwaart de organisatoren voor 
alle aanspraken die anderen ter zake zouden kunnen doen gelden.

Slot Bepalingen
De organisatoren hebben het recht om tegen de deelnemer die handelt in strijd met bepalingen 
van het ‘Algemeen Reglement’ of die door of namens de organisatoren verstrekte aanwijzingen 
niet opvolgt, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst één of meer van de 
volgende maatregelen te nemen, op kosten van de deelnemer:
• met onmiddellijke ingang de betrokkenen de toegang tot de beurs en/of het  
 tentoonstellingsgebouw te weigeren;
• zijn stand te doen sluiten en/of ontruimen;
• de tentoongestelde goederen alsmede al hetgeen is opgebouwd en aangbracht onder zich 
 te houden;
• zonder dat de deelnemer recht kan doen gelden op enige restitutie of vergoeding van schade.

Na inschrijving kunt u extra meubilair, audio equipment, hotelkamers etc. bestellen via het Bestelformulier Additionele Diensten

Media Mix

EmigatieMagazine

Ondertekening & Deelnemingsvoorwaarden

Uittreksel uit het ‘Algemeen Reglement’ voor deelneming aan de EmigratieBeurs

Volledige tekst gratis op te vragen, of te downloaden via www.emigratiebeurs.nl

Naamsvermeldingen/informatie voor de bezoeker

Website:   www.

 Als boven (Bedrijfsnaam op de stand bij uniforme standbouw)

 Bedrijfsnaam

Bedrijfsnaam vermelding in brochure en op website 

BEURSSPECIAL
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