
 
Inschrijvingsformulier voor Standhouders 

Exposantgegevens 

 
*Indien afwijkend: 

Factuuradres :        Correspondentieadres: 

Organisatienaam   

Straat & huisnummer   

Postcode & plaats   

Land   

Telefoon / Fax   

E-mail / Website   

Contactpersoon m/v Functie: 
 
Verklaart onder de bepalingen, omschreven in de voor de expositie geldende ‘Deelnemingsvoorwaarden’ alsmede in het 
bijbehorende ‘Algemeen Reglement’ (z.o.z. voor Voorwaarden), waarmede hij/zij hierbij uitdrukkelijk akkoord gaat, te 
willen deelnemen aan de informatiemarkt van het congres Onderwijs en Jeugdzorg: samen,sterker, slimmer. 
De stands dienen ingericht te zijn voor 08.30 uur; de stands dienen minimaal tot 17.15 uur intact te blijven, 
daarna te worden opgebroken zodat de ruimte voor 18.00 uur beschikbaar is aan de zaalverhuurder 
 

 Enkelvoudige standruimte 2,50 meter breed:   € 350,00 
 (Lege ruimte of tafels) 
 Inclusief één persoon (exclusief congresdeelname) 
 

Extra opties: 
 

 Uitbreiding stand, per m²     Aantal: ……….. € 145,00 
 

 Stroom <0,5 KW      €   65,00 
 

 Extra persoon    Aantal: ……….. €   80,00  
          (excl. congresdeelname/incl. lunch etc) 
Tarieven in Euro’s, excl. 19% BTW 

  

 Ondertekening: 
 Naam:  ……………………………………………… 
  

   Datum:    Handtekening: 
 
Sturen aan:  Logacom BV, Postbus 257, 1000 AG, Amsterdam 

Organisatienaam   

Straat & huisnummer   

Postcode & plaats   

Land   

Telefoon / Fax   

E-mail / Website   

Contactpersoon m/v Functie: 



Logacom 

Postbus 257 
1000 AG  Amsterdam 
Tel: 020-3203364 
Fax : 020-3308040 
office@logacom.nl  

 

 

Informatie voor standhouders 

 
Congres:   Onderwijs en Jeugdzorg 

Locatie:   Meervaart te Amsterdam 
Prognose aantal:        Basis 200 personen 

  

Tarieven 

 
 Basis: Enkelvoudige standruimte 2,50 meter breed:  € 350,00 
 (Lege ruimte of tafels) 
 Inclusief één persoon standbemanning (exclusief congresdeelname) 
 
 

 Additionele opties:  
  (U huurt als basis de enkelvoudige standruimte, en kunt aanvullen met onderstaande opties) 
 
  Tweede persoon      €   80,00  
          (excl. congresdeelname/incl. lunch e.d.) 

  Huur additionele ruimte, per meter²    € 145,00 
  Stroom <0,5 KW .     €   65,00 
 
 Tarieven in Euro’s, excl. 19% BTW 

 
 

Voorwaarden 
 
0. Op basis van de ontvangen aanvragen, beslist Logacom over de deelname van de aanvrager aan de informatiemarkt. 
1. 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 Logacom 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. 

2. Logacom wijst de standplaats toe, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden zal worden   met eventueel tevoren geuite 
wensen van de standhouder. 

3. De stands dienen ingericht te zijn voor 08.30 uur; de stands dienen minimaal tot 17.15 uur intact te blijven, daarna te 
worden opgebroken zodat de ruimte voor 18.00 uur beschikbaar is aan de zaalverhuurder. 

4. Een standaard standbreedte bedraagt 2,50 m. De tarieven zijn op deze maat gebaseerd, en vormen tevens de minimum-

afname. Indien u meer ruimte in beslag neemt, dient dat tevoren te worden overlegd en zal naar rato in het tarief worden 
verwerkt. 

5. Logacom noch het congrescentrum aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan stand, materialen, 
personen e.d. 

6. 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. 

7. Het is mogelijk folders, leaflets e.d. via Logacom aan alle deelnemers te verspreiden door middel van insteken in de 
deelnemersmap. De kosten bedragen hiervoor € 0,55 per gevulde map per leaflet of folder. De maximale afmeting van uw 
informatiemateriaal bedraagt A4 (21 x 29,7 cm). Wanneer uw folder of leaflet het A4 formaat overschrijdt, dan kan deze 
niet worden ingestoken. Indien uw materiaal de 100 gram overschrijdt wordt per 10 gram meer een bedrag van € 0,07 per 

deelnemer in rekening gebracht. 
Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dienen wij uw materiaal voor maandag 17 oktober a.s. in huis te 

hebben. Neemt u tegen die tijd even contact met ons op over het benodigde aantal exemplaren. 
8. Logacom 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. 
 

 


