Stichting Hondententoonstelling Rotterdam

Opgericht 19 maart 2001. Rekeningnr. IBAN NL40RABO0106617370, BIC: RABONL2U
Ingeschreven in de kamer van koophandel te Rotterdam onder no. 24320273
BTW nummer: 8105.94.626

M. v.d. Vlugt
Telefoon: 06-39855082
E-mail : stands@dogshowrotterdam.nl

Reserveringsformulier standruimte Dogshow Rotterdam
Zaterdag 24 augustus 2019 CAC/CACIB Show voor alle rassen
Zondag 25 augustus 2019 CAC/CACIB Show voor alle rassen

Ondergetekende/firma
Contactpersoon
Adres
Postcode / woonplaats
Telefoonnummer

Mobiel

Faxnummer

E-mailadres / Website:
wenst voor de Internationale Rashondententoonstellingen in het Ahoy-complex te Rotterdam op 24 en 25 augustus 2019
standruimte te reserveren.
Gewenste standruimte

Hoogte:

Parkeerkaarten

á € 13,00 per auto, per dag

Aard van de stand

Om iedereen een goede kans te geven willen wij graag van u weten met welke artikelen
en/of informatie uw stand wordt uitgerust.

Elektrische aansluiting

Advertentie catalogus

Extra prijs
AVG Privacy regels

m

Lengte

m

Diepte

m

Totaal

Aantal zaterdag:

m2 (lengte x diepte)

Aantal zondag:

Ja *

Neen *

Het aanvraagformulier voor de elektrische aansluiting van de stand wordt bij onze
bevestigingsbrief ingesloten. De kosten voor deze aansluiting komen voor eigen rekening!
1/1 pagina omslag *

1/1 pagina binnen *

½ pagina binnen *

Uw advertentie dient uiterlijk 7 augustus (drukklaar in pdf) digitaal te worden aangeleverd.

Gaarne vermelden wat u ter beschikking stelt en waarvoor.
Hiermee geef ik toestemming om mij e-mails te sturen met betrekking tot de
hondententoonstellingen in Rotterdam.
Ja / Neen *

Plaats

Datum

Handtekening

PRIJZEN
De huurprijs voor de standruimte bedraagt:
Parkeerkosten:
Advertenties:
1/1 pagina omslag €175,00
Genoemde bedragen zijn incl. BTW.

*Doorhalen wat niet van toepassing is!
€ 61,00 per m2
€ 13,00 per dag/ per auto
1/1 pagina binnen €90,00

1/2 pagina binnen €

65,50

Bijzondere bepalingen
1. Bij reservering is men te allen tijde tot betaling verplicht.
2. De betaling dient uiterlijk 25 augustus 2018 te zijn ontvangen op rekeningnr. IBAN NL40RABO0106617370 ten
name van de Stichting Hondententoonstelling Rotterdam.
3. De standruimte wordt op binnenkomst van betaling ingedeeld.
4. Het huren van de standruimte is altijd geheel voor eigen risico. De Stichting Hondententoonstelling Rotterdam kan
nimmer aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld verlies, breuk, diefstal of elke andere vorm van schade.
5. De regels voor standhouders zijn onlosmakelijk verbonden aan die aanmeldformulier.

