INSCHRIJFFORMULIER 2018

the garden retail experience

7-8 FEB 2018
DEELNEMERSVOORSCHRIFTEN
Aanmelden geschiedt door het formulier op de achterzijde ingevuld te retourneren aan onderstaand adres.
Tuinbranche Nederland korting: Leden van Tuinbranche Nederland krijgen 5%
korting op de pakketprijs.
Loyaliteitskorting Voor ieder jaar dat u de laatste 2 edities heeft deelgenomen
ontvangt u 5% korting op de pakketprijs.
Verlichtingspakket Bij alle pakketten bieden wij een verlichtingsoplossing waarmee uw stand professioneel wordt uitgelicht gedurende het event. Kosten excl.
btw: Pop-Up en Friend levend groen €95, Friend hardware €190, Partner €395,
Excellence €625, Diamond €950.
Indeling geschiedt op basis van pakket en volgorde van aanmelding.
Onderverhuren van (delen van) de stand – al dan niet tegen betaling – is alleen
toegestaan na schriftelijke bevestiging van de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden deelname van onderhuurders/co-exposanten te weigeren.
Voor iedere onderhuurder/co-exposant wordt 25% van de brochureprijs van het
afgesloten pakket in rekening gebracht (t.b.v. media, deelnemerskaarten, coördinatiekosten en administratiekosten).
Aansprakelijkheid en verzekering TPK Media & Events is niet aansprakelijk voor
diefstal, beschadiging etc. van uw eigendommen. Wij adviseren u een adequate
verzekering af te sluiten en uw eigendommen te beveiligen.
Betaling Uw betaling dient uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van het event op onze
rekening te zijn bijgeschreven. U ontvangt van ons tijdig een factuur.
Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. De annuleringskosten
bedragen 25% tot 30 dagen voor het event, 60% tot 15 dagen voor het event en
100% binnen 15 dagen voor het event.

TU NZAKEN
RETAILGALA
6 FEBRUARI 2018
17.00 UUR

Algemene Voorwaarden Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze
Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK Zuid-Limburg. Op aanvraag worden zij u kosteloos toegezonden.

TPK MEDIA & EVENTS BV
POSTBUS 322 • 6130 AH SITTARD • NEDERLAND
TEL +31 (0)46 - 481 86 00 • FAX +31 (0)46 - 481 86 01
WWW.TR-EX.EU • SALES@TPK-MEDIA.NL

the garden retail experience
levend groen

hardware

service

xmas

pop-up stand € 2.095,- 3

friend living green € 2.095- 3
friend € 3.395,- 3

partner € 5.795,- 3
excellence partner € 10.150,- 3
diamond partner € 18.250,- 3
Korting door eerdere deelname wordt automatisch verrekend (zie achterzijde). Alle genoemde bedragen zijn excl. btw en aanvullende faciliteiten.
De optie Xmas Experience aanvinken achter bijbehorend pakket indien van toepassing svp.

Ondergetekende bevestigt deel te nemen aan de TUINZAKEN RETAIL EXPERIENCE 2018 met het aangegeven pakket
(svp aankruisen of aantal van het gewenste pakket invullen)

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode/plaats/land
Afwijkend factuuradres
Postcode/plaats/land
BTW-nummer
Verlichtingspakket

ja / nee

(doorhalen wat niet van toepassing is, prijzen z.o.z.)

Telefoon

E-mail

Plaats

Datum

Naam

Handtekening

bevestig & verzend
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