3 en 4 maart 2018 INSCHRIJFFORMULIER STANDHOUDERS
Firmanaam
: .............................................................................................................
Adres

: .............................................................................................................

Pc/Plaats

: .............................................................................................................

Telefoon

: ....................................................... Fax: ..............................................

Contact

:

Functie

: ……………………………………. . GSM: ................... …………………………………

Website

: ....................................................... ……………………… ............................

E-mail

: ....................................................... … ..................................................

IN TE VULLEN DOOR
WTC Expo

KvK-nummer

: ....................................................... BTW-nr: .......................................

Ontv. : .................. .

M

Bedrijfsnaam
alfabetiseren
onder de
letter:

V Naam: ......................................... ...................................

Rel.code: ...............

Verklaart overeenkomstig bijgevoegde Huurvoorwaarden (Algemene Huurvoorwaarden WTC Expo B.V.),
Deb.nr.: .................
deel te nemen aan Racing Expo 2018 in het WTC Expo te Leeuwarden.
Paraaf:...................

Wij zijn: □ Producent
□ Importeur
□ Distributeur
□ Dienstverlener
□ Vereniging/club
□ Anders, nl ……………………

Standruimte
Elektrapunt
Extra polsbandjes
Extra relatiekaart (1 dag)
Diversen
Borg

Specificatie
…. X 5 mtr
220V

Productcategorie: □ Autosport
□ Motorsport
□ Techniek
□ Tuning
□ Media
□ Anders, nl…………………

Aantal

Bedrag
€ 13,- per mtr2
€ 65,€ 20,€ 10,-

Totalen
€
€
€
€
€

€ 50,- (incl. B.T.W.)
Totaal excl. B.T.W.:
€
___________________________________________________________________________________________
Afmetingen:

1x

Voor afwijkende afmetingen kunt u contact opnemen met de organisatie.

Zonder aanspraak te maken op een bepaald soort stand kunt u hieronder uw voorkeur kenbaar maken:
O Eilandstand (min 100 mtr2.)
O Kopstand
O Hoekstand
O Tussenstand
Borg afval: € 50,- (incl. B.T.W.) Het schoon achter laten van uw eigen stand is voor eigen rekening.
Tarief wifi & krachtstroom op aanvraag.
Omschrijving producten en presentatie (zoals moet worden vermeld op de deelnemerslijst; max. 50 tekens):
___________________________________________

______________________________________

Door ondertekening van dit formulier, verklaart ondergetekende zich bekend en akkoord met de Algemene Huurvoorwaarden WTC
Expo B.V. welke zijn bijgesloten, alsmede met de Algemene Bepalingen Racing Expo.
Ondergetekende verklaart tevens genoemde Algemene Huurvoorwaarden in goede orde te hebben ontvangen. Het WTC Expo gaat er
vanuit dat ondergetekende bevoegd is te tekenen namens bovengenoemd bedrijf.

........................................................
Plaats + datum

.................................................
firmastempel/naam/handtekening

Inzenden voor 18 februari 2018 aan WTC Expo, Postbus 1144, 8900 CC Leeuwarden
Tel.: 058-2941500. Fax: 058-2941505.
www.racing-expo.nl
info@wtcexpo.nl

Algemene bepalingen:
1. Info
Algemeen/tickets
Deelname
Sponsoring, PR, internet en pers
Show & Shine deelname

WTC Expo
WRO-Promotions
WRO-Promotions
WRO-Promotions

058-2941500
06-25048285
06-25048285
06-25048285

2. Profiel deelnemers
Auto- en motorsportcoureurs, clubs, verenigingen, producenten, tuners, importeurs en distributeurs van
auto- en motorsport en tuning- en design artikelen, alsmede handelaren in deze artikelen. Eigenaren van
getunede en gepimpte auto’s en motoren.
3. Afvalverwerking
Om Racing Expo betaalbaar te houden voor elke deelnemer, is iedere deelnemer verantwoordelijk voor
zijn/haar eigen afval. Op voorhand wordt een borg gefactureerd van € 50,- incl. btw. Indien u uw eigen
standruimte na afloop niet veegschoon hebt achtergelaten ontvangt u deze borg niet retour.
Indien u uw standruimte wel veegschoon oplevert wordt de borg contant aan u uitbetaald bij de infobalie.
4. Standhuur
De standhuur bedraagt € 13,- per mtr2. excl. btw. Voor clubs en verenigingen gelden speciale tarieven. Voor
nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer T. Witteveen, tel.: 06-25048285
5. Polsbandjes(deelnemers)- en relatiekaarten
Het maximum aantal polsbandjes dat u gratis wordt verstrekt is:
t/m 25 m² incl. 2 stuks, t/m 50 m² incl. 4 stuks, groter dan 50 m² incl. 6 stuks
Extra polsbandjes zijn à € 20,- excl. btw verkrijgbaar. Relatiekaarten zijn bedoeld voor uw relaties en geven
recht op 1x gratis toegang. U kunt vooraf relatiekaarten bestellen à € 10,- excl. btw per stuk.
6. Standaankleding en elektra
Het is WENSELIJK om de standruimte aan te kleden met tapijt, parket, zeil of tapijttegels etc. Het WTC Expo
kan dit op aanvraag voor u regelen. Geef uw wensen door via info@wtcexpo.nl en wij nemen z.s.m. contact
met u op.
Indien elektra benodigd is dient dit vooraf te worden aangevraagd. Kosten € 65,- excl. btw per 220 V
elektrapunt.
7. Betaling:
Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u de ontvangstbevestiging, alsmede de factuur. De factuur dient
te worden voldaan conform de gestelde betalingstermijn. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt
de deelname als definitief gekenmerkt.
8. Eigen risico
Alle deelnemers nemen op eigen risico deel aan de Racing Expo.
9. Toegangsprijzen
Entree € 16,Kinderen 6 t/m 12 jaar € 10,Kinderen tot 6 jaar gratis.(mits onder begeleiding van een volwassene)
10. Opbouwtijden
2 maart 2018 van 08.30 – 21.30 uur
11. Openingstijden
3 maart 2018 van 10.00 – 18.00 uur
12. Afbouw en ontruiming
4 maart 2018 van 18.15 – 22.00 uur
13. Sluitingsdatum inschrijving
18 februari 2018

3 maart 2018 van 07.30 – 9.00 uur
(alleen voor klein materiaal via de hoofdentree)
4 maart 2018 van 10.00 – 17.30 uur

