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Dinsdag 20 maart 2013, Reehorst Ede. 
Inschrijfformulier, Exposant: 
 

Organisatienaam   

Straat & huisnummer   

Postcode & plaats   

Land   

Telefoon / Fax   

E-mail / Website   

Contactpersoon M/V Functie 

 
Verklaart onder de bepalingen, zoals omschreven in de in de voor de expositie geldende 
‘Deelnemingswoorwaarden’, waarmee hij/zij hierbij uitdrukkelijk akkoord gaat, te willen deelnemen aan de 
informatiemarkt van het Congres BOOS!.  
 
Sponsor 

□ Wij wensen als sponsor op te treden; onze organisatienaam en link naar onze website worden op de 
site www.  geplaatst, inclusief 12 m2 vrije standruimte, bijsluiter in deelnemerstas, stroom, plant en 
drie personen standbemanning (excl. Congresdeelname, zie additionele opties)   

           €   1.750,- 
 
Standruimte, reserveer voor ons 
 6 m2 (3 meter breed, 2 meter diep) standruimte*    €       595,- 

Inclusief 2 personen standbemanning, 1 tafel (ex afrok), 2 stoelen 
 12 m2 (3 meter breed, 2 meter diep) standruimte**   €       995,-  

Inclusief 2 personen standbemanning, 1 tafel, 2 stoelen 
 
Additionele opties: 

 ………Extra bemanning (excl. congresdeelname/incl. lunch etc)  €     70,00 per persoon 
 ………Congresdeelname       €  100,00 
 Stroom <0,5 KW.       €    95,00 
 Bijsluiter in deelnemerstas (max 80 gram, maximaal A4)  €  495,- 

  
Alle tarieven in euro’s excl. Btw 
 
*de huur van de standruimte is inclusief 1 persoon standbemensing 
**de huur van de standruimte is inclusief 2 personen standbemensing 
 
Let op! Wanneer u meer dan één standaard tafel (RE01), afrok (art.nr RE02) of stoelen (RE03) nodig heeft, 
geef dit dan aan op blad twee van dit formulier. Tafels en stoelen zijn gratis, voor afrok brengen wij €7.50 
per tafel in rekening. Graag ontvangen wij van u aantallen en artikelnummers van het meubilair dat u op 
de stand wilt hebben, bestelling van meubilair wordt centraal via Recent en de Reehorst geregeld. 
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Opgave van gewenst extra meubilair  
 
Aantal:  Artikelnummer: 
 
……………… RE01 – standaard tafel exclusief afrok - €0,00 p.st .……....…………….… 
……………… RE02 – afrok tbv standaard tafel - €7,50 p.st …………….…...……………… 
……………… RE03 – standaard stoel - €0,00 p.st …………..………………..…………..……. 

 

 
Deelnemingsvoorwaarden 
1. Op basis van de ontvangen aanvragen, beslist Recent BV over de deelname van de aanvrager aan de 
informatiemarkt. 
2. Betaling van de kosten dient te geschieden direct na ontvangst van de factuur en uiterlijk een week 
voordat de informatiemarkt plaatsvindt. Indien de standhouder in gebreke blijft met betrekking tot de 
vermelde betalingsdatum, behoudt Recent BV zich het recht voor de toekenning van de standruimte te laten 
vervallen, waarbij echter de volledige aansprakelijkheid voor betaling van de gefactureerde kosten blijft 
bestaan. 
3. Recent BV wijst de standplaats toe, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden zal worden met eventueel 
tevoren geuite wensen van de standhouder. 
4. De stands dienen ingericht te zijn voor 08.30 uur; de stands dienen minimaal tot 17.00 uur intact te 
blijven, daarna te worden opgebroken zodat de ruimte voor 19.00 beschikbaar is aan de zaalverhuurder. 
5. Een minimum stand beslaat 9m² (3 meter diep, 3 meter breed) 
6. Recent BV noch het congrescentrum aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan 
stand, materialen, personen e.d. 
7. Bij reservering van standruimte dient aangegeven te worden wat er benodigd is aan technische 
faciliteiten. Eventuele meerkosten die hieruit ontstaan zullen in rekening worden gebracht. 
8. Recent BV behoudt zich het recht voor in geval van calamiteit of anderszins naar haar mening 
verantwoorde redenen de informatiemarkt geen doorgang te laten vinden, in welk geval betaalde bedragen 
zullen worden gerestitueerd. 
9. Voorts wordt verwezen naar het algemeen reglement van de Jaarbeurs Utrecht en  de Algemene 
Voorwaarden van Logacom. 
10. Wanneer u een non-profit organisatie bent, kunt u contact met ons opnemen voor nadere 
mogelijkheden. 
 
2e Jaarcongres Het Jonge Kind, 20 maart 2013, Reehorst Ede 
 
Ondertekening 

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

 
Inzenden aan: 
Recent BV, Postbus 17229, 1001 JE  Amsterdam 
Fax 020 4204005 
E-mail: Joop@recent.nl 


