
14 & 15 NOVEMBER 2018 OMNISPORT APELDOORN
JA, IK MELD MIJ AAN VOOR BUITENGEWOON BUSINESS
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NAAM:

BEDRIJFSNAAM:

ADRES:

POSTCODE: PLAATS:

TELEFOON: E-MAIL:

WEBSITE:

STANDRUIMTE: 

  6 M2 à E895,00 805,50 (– 10% CLEANTECH PARTNER)
 prijs inclusief: vloerhuur, vloerbedekking, standbouwwanden, frieslijst met naamsvermelding, spots,  
 bedrijfsprofiel op de website, 100 relatiekaarten en onbeperkte kaartdownloads 

  12 M2 à E1595,00 1435,50  (– 10% CLEANTECH PARTNER)
 prijs inclusief: vloerhuur, vloerbedekking, standbouwwanden, frieslijst met naamsvermelding, spots,   
 bedrijfsprofiel op de website, 100 relatiekaarten en onbeperkte kaartdownloads 

  ZZP-plein à E495,00  445,50  (– 10% CLEANTECH PARTNER)
 prijs is inclusief: een element van 80x80x120 met logo-opdruk, een sta- kruk, bedrijfsprofiel op de  
 website en onbeperkte kaartdownloads.     

VOORWAARDEN:
• Op deze inschrijving is het voor dit evenement opgestelde “algemeen deelnemersreglement”, waarvan aan u een kopie terhand is gesteld, van toepassing
• Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail, op het hiervoor door u aangegeven e-mail adres, van uw inschrijving.
• De door u op dit inschrijfformulier verstrekte persoonsgegevens worden door Eenmanszaak TO Totaal Organisatie en Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum  
 Apeldoorn B.V. verwerkt ten behoeve van uw deelname aan het evenement. De privacy statements van voornoemde organisaties kunt u terug vinden op: 
 en https://www.omnisport.nl/privacy-statement/.
• Na inschrijving ontvangt u een factuur voor het door u verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld. De eerste 50% van het inschrijfgeld dient u binnen 14 dagen te  
 betalen. De resterende 50% van het door u verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld dient uiterlijk 3 oktober 2018 voldaan te zijn.
• Indien uw inschrijving ons in de 6 weken voorafgaand aan het evenement bereikt, dient 100% van het door u verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld voorafgaand  
 aan het evenement voldaan te zijn op het rekeningnummer vermeld op de aan u verstrekte factuur.

HANDTEKENING VOOR AKKOORD INSCHRIJVING EN AAN 
DE AAN INSCHRIJVING VERBONDEN VOORWAARDEN:

DATUM INSCHRIJVING:

Buitengewoon Business is een gezamenlijk initiatief van Totaal Organisatie 

en Exploitatiemaastschappij Omnisportcentrum Apeldoorn

055-3600975 | info@buitengewoonbusiness.nl | www.buitengewoonbusiness.nl

OMSCHRIJVING VAN DE DOOR U TE EXPOSEREN GOEDEREN EN/OF DIENSTEN:




