
Let op: u kunt zich ook online inschrijven via www.businessmeeting-twente.nl

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam: 

Postadres:      Postcode:   Plaats: 

Website:        Email bedrijf: 

Telefoonnummer bedrijf:      Faxnummer bedrijf: 

Branche:

Gewenste naamsvermelding t.b.v. alle communicatie-uitingen

    

Persoonsgegevens  

Voornaam       Heer  Mevrouw

Achternaam

Mobiel

Email contactpersoon     Functie 

    

Factuurgegevens 
Onze factuurgegevens zijn gelijk aan onze bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam   

Contactpersoon       Heer Mevrouw

Factuuradres       Postcode      Plaats 

Orderreferentie       Telefoonnummer    Faxnummer 
    

Speciale beursaanbieding zelfstandige ondernemers

Ondernemers die maximaal drie jaar staan ingeschreven in het Handelsregister kunnen gebruik van een speciale aanbeiding 
aangeboden door Business Meeting Twente en de Kamer van Koophandel Oost Nederland.   
   

Hotspot op het Hallo! Netwerkplein     

Inclusief professionele standbouw, wanden, beeldscherm, naamsvermelding, 2 standhouderskaarten, 
onbeperkt aantal relatiekaarten, stroom- en internetaansluiting. Plug je eigen laptop in en je bent ready for business! 

  Ik sta met mijn onderneming niet langer dan drie jaar ingeschreven in het 
  Handelsregister en maak gebruik van deze speciale beursaanbieding    € 695,00

  Ik sta met mijn onderneming niet langer dan drie jaar ingeschreven in het 
  Handelsregister en maak gebruik van deze speciale beursaanbieding 
  inclusief praattafel met 2 barkrukken in mijn standruimte    € 775,00 
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De  firmanaam dient in alfabetische lijsten te worden opgenomen onder 



Aanvullende voorzieningen  
    

Electra  Wandcontactdoos tot 3 KW (met 2 aansluitpunten)    €   100,00 €_________
  380 volt 3 fase aansluiting 9 KW - 32 A    €   250,00 €_________
  380 volt 3 fase aansluiting 21 KW - 32 A   €   275,00 €_________
  380 volt 3 fase aansluiting 40 KW - 32 A   €   300,00 €_________
 
Water    Water aan- en afvoer   €   275,00 €_________
     
Communicatie    Draadloze internet toegang   €   125,00             €_________
                                                        Bedrade internet toegang                                      €   250,00             €_________                

Meubilair    Stoel aluminium/kunststof wit/kunststof zwart   €     24,00 €_________
  Tafel aluminium 70 cm rond   €     38,00 €_________
  Barkruk chroom/zwart   €     30,00 €_________
  Praattafel aluminium 70 cm rond   €     64,00 €_________
  Praattafel inclusief stretchhoes div kleuren   €     90,00 €_________
  Exclusieve Kreta set (zit) tafel en 4 stoelen wit   €   195,00 €_________
  Exclusieve Elegance set (zit) tafel en 4 stoelen zwart   €   195,00 €_________
  Exclusieve Kretaset (staand) praattafel met 4 barkrukken wit  €   225,00 €_________
  Exclusieve Elegance set (staand) praattafel en 4 barkrukken zwart  €   225,00 €_________
  Exclusieve Santorini set (staand) praattafel met 4 barkrukken wit  €   225,00 €_________
  Folderrek 10 vakken A4 model zwart   €     95,00 €_________
  Gevulde koelkast tafelmodel   €     75,00 €_________
                                                         Prullenbak   €       5,00 €_________
    
Audiovisueel    Professioneel LCD display 32 inch (82 cm) WXGA op designstatief   €   299,00 €_________
  Professioneel Plasma display 42 inch (107 cm) XGA op designstatief   €   359,00 €_________
  Professioneel Plasma display 50 inch (127 cm) WXGA op designstatief   €   435,00 €_________
  Full HD Plasma display 65 inch (166 cm) op designstatief    €   739,00 €_________
  DVD speler met auto repeat    €     35,00 €_________
  Laptop HP6710b    €   129,00 €_________
   inclusief 6% verzekeringskosten (biedt dekking bij beschadiging en diefstal gedurende de beurs)  
    
Facilitair    Ophangen vlaggen en banieren   €   165,00 €_________
    
Kaarten    Extra standhouderskaarten   €     10,00 €_________
  Extra relatiekaarten t.w.v. € 20,00   €       0,00 €_________

Website  Logo vermelding op www.businessmeeting-twente.nl   €     59,00 €_________
  Bedrijfsprofiel op www.businessmeeting-twente.nl (zelf aanleveren)  €   145,00 €_________
  Bedrijfsprofiel inclusief videopresentatie (zelf aanleveren)   €   245,00 €_________

Advertentie   1/1 pagina (266X382 mm)   € 3800,00  €_________
in beursspecial  1/2 pagina (266X190 mm)   € 2000,00  €_________
  1/4 pagina (131X190 mm)   € 1050,00  €_________

Workshop    Verzorgen van een workshop in een van de businessruimtes  €   475,00 €_________

Beurstraining    Haal meer rendement uit uw stand d.m.v. een interactieve training (p.p.) €     79,00 €_________
 
                  €_________

Ondergetekende gaat akkoord met de algemene voorwaarden zoals deze gezamenlijk met dit formulier zijn ontvangen en gelezen. 
Alle facturen worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

U kunt uw bestellingen doorgeven tot 7 dagen voor de beurs. Levering van technische voorzieningen is alleen gegarandeerd bij tijdige bestelling. 
Indien uw bestelling na  9 november 2010 bij de organisatie binnenkomt of tijdens de opbouw-, inrichting- of beursdagen wordt geplaatst, 
wordt het tarief verhoogt met 25%.

Datum:  ___________________________  Handtekening:  ___________________________

Dit exemplaar zenden naar (maak een kopie voor uw eigen administratie):
De Twentsche Courant Tubantia, p/a Hengelosestraat 541, 
7521 AG Enschede of per fax naar (053) 428 49 61.
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Tarief Totaalprijs

Totaal bedrag excl. 19% 

Aantal


