
Inschrijfformulier 
Zeeuwse Fruitteeltdag 2023

26 januari 2023 / Zeelandhallen Goes

Uw keuze:
Stand soort:  Hoekstand, toeslag € 145,-     
Opmerking: ..................................................................................................................................................

STAND ZONDER STANDBOUW     
 20m2 Standbouw, kale standoppervlakte van 5 x 4 meter, prijs € 650,00
 24m2 Standbouw, kale standoppervlakte van 6 x 4 meter, prijs € 780,00
 28m2 Standbouw, kale standoppervlakte van 7 x 4 meter, prijs € 910,00
 40m2 Standbouw, kale standoppervlakte van 10 x 4 meter, prijs € 1300,00

 1x stroom 220V € 125,00

Liever zelf standafmeting bepalen:
Stand zonder standbouw <= 40m2 € 32,50 per m2
Stand zonder standbouw > 40 m2 € 31,00 per m2
Stand zonder standbouw > 60 m2 € 29,50 per m2
 Kale standoppervlakte, zonder standbouw van …… x …... meter. 
 Totaal ……. m2 x € .....,- per m2 = € .......,-

STAND INCLUSIEF STANDBOUW EN 1X STROOM 220 V
 20m2 Standbouw, inclusief standoppervlakte van 5 x 4 meter, prijs € 1450,-
 24m2 Standbouw, inclusief standoppervlakte van 6 x 4 meter, prijs € 1650,-
 28m2 Standbouw, inclusief standoppervlakte van 7 x 4 meter, prijs € 1850,-
 40m2 Standbouw, inclusief standoppervlakte van 10 x 4 meter, prijs € 2550,-

Stand voorzien van zwarte Deco Systems wanden, voorzien van zwarte stoffering, 
tapijttegels (grijs), pendelspots op de achterwand en naamsvermelding door 
middel van een eyecatcher van hout op de hoek van de stand.

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.

ALGEMENE BEPALINGEN
Uw NAW gegevens worden alleen gebruikt voor deze beurs en zijn nodig voor facturatie. Facturatie zal gedaan worden 
door NFO, Decoriginals en Zeelandhallen Goes ( Libema), elk heeft zijn eigen producten die gefactuurd worden. 
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 Zeeuwse Fruitteeltdag 2023, deze 
zijn als bijlage meegestuurd en te vinden op onze website.

Wij verklaren ons door ondertekening akkoord met de deelname voorwaarden Zeeuwse Fruitteeltdag 2023.
Datum:   …… - …… - 20......
Naam (in blokletters): ……………….......................................
Handtekening:  ……………….......................................

JA, wij nemen graag deel aan Zeeuwse Fruitteeltdag 2023.
Uw gegevens:
Bedrijfsnaam:   ...........................................................................................................
Contactpersoon:  ...........................................................................................................
Adres:    ................................................ Postcode & Plaats:  ........................................
Email:    ................................................ Telefoon:   ........................................
Kvk nr.:   ................................................ BTW-nr.:   ........................................
Factuuradres:   ................................................ Postcode & Plaats:  ........................................
Referentie / PO nr.:  ................................................ E-mailadres Factuur:  ........................................
Bankrekening nr.: ...........................................................................................................
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