
Lodder Events & Sfeermakers | info@winter-fair.nl | 0186-782116 | Energieweg 25, 3281 NH Numansdorp 

De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor, wegens bijzondere omstandigheden welke buiten zijn toedoen zijn ontstaan, de vastgestelde data te wijzigen dan 
wel de reeds vastgestelde beurzen geen doorgang te laten vinden. De inschrijver kan geen recht doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm deze dan ook 
mocht zijn geleden. De reeds betaalde deelnamegelden zullen worden gerestitueerd bij annulering door de organisatoren. Iedere deelnemer dient zichzelf te verzekeren 
tegen risico van wettelijke aansprakelijkheid. De organisator is nimmer aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, aan goederen of personen 
veroorzaakt door of in verband met deelname aan de beurs. De algemene voorwaarden kunt u opvragen via het volgende e-mailadres: info@winter-fair.nl 

Inschrijfformulier Winter-Fair | Rotterdam Ahoy | 3 t/m 6 dec. 2020 

Bedrijfsnaam voor catalogus: …………………………….……………….  website: ...................................................... 

Adres: ……………………………….…….......... Postcode: ……………… Plaats: ………………………………………. 

Algemeen e-mailadres: ……………………...…………… Tel: …………..………………..Mobiel: ……………………… 

Ondergetekende: ……………………………………………….. m/v  functie: ……………….…………………………….. 

Aangeboden producten/diensten + merken: ……………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Stand units inclusief standbouw, vloerbedekking, elektra 2kw en verlichting. 

 A 3x2 m - €    650,-  E 5x2 m - € 1.050,-  I 6x2 m - € 1.230,- 

  B 4x2 m - €    870,-   F 5x3 m - € 1.500,-   J 6x3 m - € 1.770,- 
  C 4x3 m - € 1.230,-   G 5x4 m - € 1.950,-   K 6x4 m - € 2.310,- 

  D 4x4 m - € 1.590,-     H 5x5 m - € 2.370,-     L …… x ……. m - € ……. ,-   

 J - eigen standbouw v.a. 25 m² , afmeting …. m breedte x .…m diepte =  ……….. m² a € 75,- per m² 

– parkeervergunning standhouder voor € 60,00
– elektra eigen standbouw € 150,00 voor 2 kw
– elektra - extra vermogen € 25,00 per kw – extra vermogen: … = totaal … kw
– opslag / berging van 1 m² (incl. Afsluitbare deur) voor € 125,00

voorkeur stand soort:  hoekstand  kopstand  tussenstand  eilandstand (minimaal 50 m²) 

Steigerhouten sfeerkraam: Per kraam van 2x1 m € 350,- Aantal: .......  Naast uw kraam heeft u 1 m² vrije ruimte. 
– Elektra sfeerkraam € 125,00 voor 1 kw

Inschrijfkosten (verplicht). Indien u niets aankruist noteren wij een standaard pakket. 
– Standaard € 75,00 tbv. vermelding website & logo + 3 deelnemersbadges en 5 entreekaarten
– Uitgebreid € 195,00 tbv. standaardpakket + 10 entreekaarten en coupon in het couponboekje

Bestelling extra kaarten: …. a € 5,00 per stuk (Entreeprijs is € 14,50 p.p aan de kassa van Rotterdam Ahoy) 

Deze inschrijving is bindend. Alle bedragen zijn exclusief 21% btw. Na inschrijving ontvangt u de factuur. U dient binnen 8 
dagen € 100,- aan te betalen en het restbedrag 6 weken voor aanvang van het evenement. Annulering is mogelijk tot 2 
maanden vóór aanvang van de beurs. De kosten hiervoor zijn 50% van het totaalbedrag. Indien u van tevoren een plaats wilt 
reserveren, dan blijft dit ten alle tijden onder voorbehoud. 

  Ik geef hierbij toestemming om mijn gegevens op te laten slaan door Lodder Events & Sfeermakers. 
Lodder Events & Sfeermakers gebruikt deze gegevens alleen t.b.v. de facturering en uitingen voor dit 
event en gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden. 

Datum:  ………………………. Handtekening: ………………………………………… 
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