Exposantenovereenkomst
NSTT No-Dig Event
9 en 10 oktober 2019
Om te exposeren op het NSTT No Dig Event 2019, verzoeken wij u deze overeenkomst volledig in te vullen
en te sturen naar NSTT, Postbus 79, 3769 ZH Soesterberg of info@no-dig-event.nl. Bij vragen kunt u
contact opnemen met de organisatie via info@no-dig-event.nl
Ondergetekende wenst deel te nemen aan het NSTT No Dig Event 2019 en wenst daarbij gebruik te maken
van de in dit formulier opgegeven onderdelen conform de in het Exposantenhandboek NSTT No-Dig Event
2019, versie 1.0 opgenomen voorwaarden:
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Afdeling/functie
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail
Factuuradres
(indien afwijkend)
T.a.v.
Onder vermelding van
BTW nummer

Dit contract is een rechtsgeldige overeenkomst van levering. Met de ondertekening van dit contract verklaart
u zich akkoord met levering, facturering en betaling van de door u hierna aangegeven onderdelen ten
behoeve van het NSTT No Dig Event 2019 conform de in het Exposantenhandboek opgenomen
voorwaarden.
ONDERTEKENING
Voor het NSTT No Dig Event:
J.F. de Boer

Naam

Datum

Handtekening

NSTT No Dig Event
E.: info@no-dig-event.nl
I.: www.@no-dig-event.nl

IBAN: NL21ABNA 0520797353
KvK: 40283304
BTW: NL0094.45.870.B.01
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Prijs
NSTT
bedrijfslede
n
(ex BTW)

Stands

Prijs
Niet-leden
(ex btw)

Stand 8 m² inclusief standaard opbouw en
standinrichting*

€ 2.700

€ 3.000

Stand 16 m² inclusief standaard opbouw en
standinrichting*

€ 4.050

€ 4.500

Stand 32 m² inclusief standaard opbouw en
standinrichting*

€ 4.500

€ 5.000

Standruimte 48 m² (zelfbouw)

€ 5.400

€ 6.000

Standruimte 50 m² (demonstratiestand materiaal en/of
materieel geen zelfbouw)

€ 4.050

€ 4.500

€ 3.150

€ 3.500

Buitenstand op demonstratieterrein
Geen standopbouw of inrichting.

Totaal

€ 3.150 € 3.50
Prijs /
aansluiting, incl.
verbruik

Elektra

Elektra aansluiting 220V- 3KW

Inbegrepen in
standprijs

(indien u een afwijkende aansluiting wenst kunt u contact opnemen
met de organisatie)

Sponsormogelijkheden– zie specificatie in het
Handboek

Prijs/stuk
(ex btw)

Prijs/stuk
(ex btw)

1/4 advertentie in de beurscatalogus

€ 250

€ 250

1/2 advertentie in de beurscatalogus

€ 450

€ 450

1/1 advertentie of advertorial in de beurscatalogus

€ 800

€ 800

Item in de beurstas (maximaal 1 brochure)

€ 800

€ 800

Banner bij de entree

€ 250

€ 250

Key cords (zelf aanleveren)

€ 750

€ 750

Vlag buiten

€ 500

€ 500

Overige sponsormogelijkheden, in overleg
Totaal
*Standinrichting stand 8 m²: tapijttegels, balie en twee barkrukken.
*Standinrichting stand 16 en 32 m²: tapijttegels, balie, tafel en vier stoelen.
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Overige vragen en opmerkingen
Tenaamstelling frieslijst
Alleen voor standaardstands.
Maximaal 20 tekens. Denk ook aan hoofdletters of kleine letters, B.V. of bv etc.
Als u hieronder niets invult, zullen wij de tenaamstelling uit het vak ‘Bedrijfsnaam’ overnemen.

Inlooptheater
Wilt u gratis een lezing verzorgen in het Inlooptheater? Indien ja, dan graag een toelichting
(Zie ook de voorwaarden lezingen Inlooptheater)

Groot materieel
Wilt u groot materieel inrijden? Dan spreken wij graag met u af op welk tijdstip dat gebeurt.
Ja, ik wil groot materieel inrijden, namelijk…
Ik wil inrijden op 8 oktober om …… uur.
Standbemensing
Wilt u hieronder de namen van de standbemensing aangeven? Indien u een stand van 8 of 16 m²
afneemt kunt u twee namen opgeven, indien u een stand van 32, 48 of 50m² afneemt kunt u vier namen
opgeven.
1.

2.

3.

4.

GRAAG INSTUREN:
per email:

info@no-dig-event.nl, t.a.v. mw. C.M. van der Meer, projectleider.
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