
Gamefair Belgium aanmelding standhouder

Standhuur:

Pagodetent (10x5) op 50m² inclusief cassettevloer en stroomaansluiting _______________ á € 1925,00

Pagodetent (5x5) op 25m² inclusief cassettevloer en stroomaansluiting________________  á € 1325,00

Chalet (2,5x3x2,76) op 20m² inclusief stroomaansluiting___________________________   á €  650,00

Stretchtent (afmeting in overleg) ________________________________________  N.T.B.

Maatwerk via accountmanager       ___________________________________________ 

Per gereserveerde m² betaalt u € 0,70 heffing milieubelasting.

Zelfbouw:

____ m² op het terrein voor zelfbouw (per m²) (minimale afname 5x5m²) _____________ á €   19,00

____ 25m² lege oppervlakte _______________________________________________   á € 475,00

Opties:

___ Extra stroomaansluiting 1kw ____________________________________  á €  75,00

___ Extra stroomaansluiting 3kw    _____________________________________ á € 125,00
(Aansluiting inclusief verbruik. Prijzen krachtstroomaansluiting op aanvraag)

Promotiepakket, 
hierbij is inbegrepen: 1 bouwhekbanner + max 5 Beach vlaggen i.o. te plaatsen bij de horeca of het 
demoterrein
  
___ á € 500,00

Sponsorpakket Gamefair Belgium, 
hierbij is inbegrepen: Bovengenoemd Promotiepakket + banners rondom demoring + banner op de website +
logo op de advertenties tijdens de reclamecampagne
 
 ___ á € 2000,00

ls u heeft gekozen voor het promotiepakket of het partnership dan draagt u zelf zorg voor de aanlevering van
de bouwhekbanners/ Beach vlaggen/ banner en het logo.

Lunch:

U kunt als standhouder lunchpaketten bestellen. Deze worden op de dag zelf tussen 12:00 en 13:00 in uw 
stand bezorgd. Een lunchpakket bestaat uit twee belegde broodjes (kaas met garnituur en vlees met 
garnituur), een flesje sap, een candybar en een stuk fruit.

Lunchpakket vrijdag _____                  á € 12,50

Lunchpakket zaterdag _____  á € 12,50

Lunchpakket zondag _____   á € 12,50
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Bedrijfsnaam

_____________________________________________________________________________________

Contactpersoon

Aanhef: 
_____________________________________________________________________________________

Vestigingsadres

______________________________________________________________________________________

Postadres

______________________________________________________________________________________

Telefoonnummer

______________________________________________________________________________________

Website

______________________________________________________________________________________

E-mail

______________________________________________________________________________________
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Productinformatie:
Uitsluitend de volgende producten/diensten zullen worden geëxposeerd/verkocht:
(indien van toepassing per artikel ook merk vermelden)De organisatie behoudt zich het recht uw deelname 
te weigeren.

______________________________________________________________________________________

Opmerking:
Heeft u nog een opmerking, dan kunt u deze hier meesturen.

_____________________________________________________________________________________

Betaling
Na inschrijving ontvangt u van ons een orderbevestiging door middel van een factuur. Zodra uw betaling is 
ontvangen is uw inschrijving gegarandeerd.

Openingstijden
Gamefair Belgium Kasteel van Duras is op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 mei geopend van 10:00 - 
17:00 uur.

Verzekeringen
Verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. Hiervoor dient u zelf een transport- en 
verblijfsverzekering af te sluiten.

Datum en Handtekening:

_____________________                     _______________________________________________________
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