ALMELO
ALMELO

DOEN
DOEN

DOOR ONDERNEMEN EN NETWERKEN
DOOR ONDERNEMEN EN NETWERKEN

Ondergetekende wenst deel te nemen aan DOEN, de zakenbeurs voor Almelo en omstreken, op 4 en 5 oktober 2017
Ondergetekende wenst deel te nemen aan DOEN, de zakenbeurs voor Almelo en omstreken, op 4 en 5 oktober 2017
Bedrijfsnaam
:
Bedrijfsnaam
:
Contactpersoon
:
Contactpersoon
:
Postadres
:
Postadres
:
Pc / Plaats
:
Pc / Plaats
:
Telefoon/fax
:
Telefoon/fax
:
Mobiel
:
Mobiel
:
E-mail
:
E-mail
:
Website
:
Website
:
Diensten/producten
:
Diensten/producten
:
Standvoorkeur:
Standvoorkeur:
x standaardstand van 6 m² (3 màbreed
€ 675,00
ex BTW à
[ ]
x 2 m diep)
x standaardstand van 6 m²
à € 675,00 ex BTW
[ ]
[ ]
x standaardstand van 9
m² (4 màbreed
€ 995,00
ex BTW à
12m²
x 3 m diep)
[ ]
x standaardstand van 9 m²
à € 995,00 ex BTW
Overige afmetingen en standvoorkeur in overleg
Overige afmetingen en standvoorkeur in overleg

€ 675,00 ex BTW
€ 1.195,00 ex BTW

Elektraverbruik en -aansluiting:
Elektraverbruik
en -aansluiting:
[ ]
x tot 1 Kwh
(220V) à € 75,-- ex BTW (meer Kwh op aanvraag)
[ ]
x tot 1 Kwh (220V) à € 75,-- ex BTW (meer Kwh op aanvraag)
Op- en afbouwtijden:
Open afbouwtijden:
Opbouw:
dinsdag 3 oktober van 08.00 – 22.00 uur, woensdag 4 oktober van 08.00 – 12.00 uur
Opbouw:
dinsdag 3 oktober
van
08.00
– 22.00
uur,
woensdag
oktobervan
van08.00
08.00– –17.00
12.00
uur
Afbouw: donderdag
5 oktober
van
22.00
– 24.00
uur,
vrijdag 6 4oktober
uur
Afbouw: donderdag 5 oktober van 22.00 – 24.00 uur, vrijdag 6 oktober van 08.00 – 17.00 uur
Openingstijden:
Openingstijden:
woensdag 4 en donderdag 5 oktober 2017 dagelijks van 14.00 – 22.00 uur
Locatie:
De4Weverij
op het Indiëterrein,
Sluiskade
Noordzijde
woensdag
en donderdag
5 oktober 2017
dagelijks
van 14.00 – 22.00 uur
Verzekering en Algemene Voorwaarden;
Verzekering
Algemene
Voorwaarden;
Verzekering, en
tegen
welk risico
dan ook, is niet inbegrepen. Hiervoor dient u zelf een transport- en
Verzekering,
tegen welk
dan ook, is niet inbegrepen. Hiervoor dient u zelf een transport- en
verblijfsverzekering
af te risico
sluiten.
verblijfsverzekering af te sluiten.
Betaling:
Betaling:
Na inschrijving ontvangt u van ons een orderbevestiging en een factuur voor 50% van het deelnamebedrag.
Na
u van ons
een
orderbevestiging
enbetaalbaar
een factuur
voor 50%
van het
Op inschrijving
4 septemberontvangt
2017 ontvangt
u een
restfactuur.
Deze zijn
binnen
14 dagen
na deelnamebedrag.
factuurdatum.
Op 4 september 2017 ontvangt u een restfactuur. Deze zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum.
Het inschrijfformulier kunt u ingevuld en ondertekend retour mailen naar info@doen.biz of sturen naar
Het
inschrijfformulier
kunt u ingevuld
en ondertekend retour mailen naar info@doen.biz of sturen naar
DOEN,
Orangerie 2, NL-7609
ZH Almelo
DOEN, Orangerie 2, NL-7609 ZH Almelo
Plaats:
Plaats:
Volg de ontwikkelingen ook op
Volg de ontwikkelingen ook op

Datum:
Datum:

Handtekening:
Handtekening:
KvK 63559803
KvK 63559803

BTW NL113308255B02
BTW NL113308255B02

WWW.DOEN.BIZ
WWW.DOEN.BIZ

