
B E U R S O R G A N I S A T I E  &  C O Ö R D I N A T I E

Inschrijfformulier KindVak 2022
13, 14 en 15 januari 2022 / Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch

Uw keuze:

     STAND ZONDER STANDBOUW
Kale standoppervlakte, zonder standbouw van …… x …... meter. 
Totaal ……. m2 x € 105,- per m2 =

Voorkeursstand: ................. 2e voorkeur: .................

     STAND INCLUSIEF STANDBOUW*
Standbouw, inclusief standoppervlakte van …… x …... meter. 
Totaal …... m2 a € 192,50 per m2 =

Voorkeursstand: ................. 2e voorkeur: .................

Standbouw bestaat uit wanden van 250cm hoog, bestaande uit 4cm alu profielen en zwart 
doek – lichtgrijze tapijttegels – 1 spot per 6m2 – wandcontactdoos 3KW inclusief stroomverbruik 
– naam en standnummer vermelding op eyecatcher in kleur.

Het toekennen van de standnummers geschiedt op volgorde van inschrijfdatum. Organisator 
behoudt zich het recht voor om een stand te verplaatsen indien dit nodig geacht wordt.

* verplicht bij stands van 16m2 of kleiner

JA, wij nemen graag deel aan KindVak 2022 en maken gebruik van de vroegboekkorting. Geldig tot 1-3-2021.

Uw gegevens:
Bedrijfsnaam:   ...........................................................................................................
Contactpersoon:  ...........................................................................................................
Adres:    ................................................ Postcode & Plaats: ........................................
Email:    ................................................ Telefoon:  ........................................
Kvk nr.:   ................................................ BTW-nr.:  ........................................
Factuuradres:   ................................................ Postcode & Plaats: ........................................
Referentie / PO nr.: ................................................ E-mailadres Factuur: ........................................
Bankrekening nr.: ...........................................................................................................

Bedrag

€    .............,-

€    .............,-



ConExpo B.V. - De Bloemendaal 3, 5221EB ‘s-Hertogenbosch
073 - 20 20 229 - info@conexpo.nl - www.conexpo.nl

IBAN: NL35 INGB 0009 6114 11 - BIC: INGBNL2A - KVK: 50837311 - BTW: NL822958624B01

    NETWERKPLEIN
Ondergetekende wenst deel te nemen aan het Netwerkplein
     Rij unit van 6m2 a € 1.450,00
     Hoek unit van 8 m2 a € 1.850,00

Een netwerkplein unit bestaat uit antraciet tapijttegels – achterwand van 250cm hoog, be-
staande uit 4cm alu profielen met een full colour geprint doek (Visual door exposant zelf aan 
te leveren) – tussenwanden van 100cm hoog, bestaande uit 4cm alu profielen met wit doek – 1 
pendelspot – statafel wit met 2 barkrukken wit – bergruimte 1 x 1m.

Op het netwerkplein worden enkel 
diensten gepromoot, deelname is ter 
beoordeling van de organisator.

KINDVAK BASIS PAKKET
KindVak basispakket a € 250,- 

Het KindVak basispakket omvat vermelding NAW gegevens in de beursspecial van KindVak 
Magazine en op de KindVak website – scan en registratiesysteem voor uw standbezoekers – 2 
exposantenbadges per 12m2 – gratis gebruik van Wifi – 1 parkeerkaart per 12m2 – administra-
tiekosten. Afname van het pakket is verplicht.

TOTALE INVESTERING
Uw totale investering is 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Het totale investeringsbedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang beurs voldaan te zijn. Het 
investeringsbedrag wordt – afhankelijk van het tijdstip van inschrijven – in 3 of minder facturen 
in rekening gebracht: 30% in februari 2021 – 50% in juli 2021 – 20% in november 2021.

ALGEMENE BEPALINGEN
Er is geen verzekering in welke vorm ook inclusief in uw deelname. De organisatie adviseert u 
een z.g. transportverzekering voor uw eigendommen af te sluiten.

Op deze inschrijving zijn de deelname voorwaarden KindVak 2022 en de algemene voorwaar-
den ConExpo B.V. van toepassing, deze zijn als bijlage meegestuurd en tevens te vinden op 
onze website. 

Wij verklaren ons door ondertekening akkoord met de deelname voorwaarden KindVak 2022 
en de inhoud van de algemene voorwaarden ConExpo B.V.

Datum: ...... - ...... - 20......

Naam (in blokletters): ……………….......................................

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

Bedrag

€    .............,-
€    .............,- 

€           250,-

€    .............,-
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