
Deb.nr.

Standnr.

Bevest.

In te vullen door organisatieINSCHRIJFFORMULIER
Main Industry - Vakbeurs Industrial Maintenance & Smart Industry

                        22 & 23 maart 2023 

(BETALINGS)VOORWAARDEN
Reclamaties alleen tijdens de opbouw en beursdagen. Transport/verblijfsverzekering is niet inbegrepen. Bij annulering wordt 40% van de totale standhuur aan AST Expo 

BV voldaan. 100% is verschuldigd indien u op voorgenoemde beurs verstek laat gaan of na 1 februari 2023 annuleert. Alle gerechtelijke kosten gemaakt naar 

aanleiding van betalingsnalatigheid zijn voor rekening van ondergetekende. De ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de door AST Expo BV  gestelde 

betalings- en leveringsvoorwaarden te lezen op www.mainindustry.nl en www.ast-expo.nl. Als exposant ontvangt u automatisch nieuwsbrieven van AST Expo BV. Alle 

bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW. Over elke bestelling die na vrijdag 1 maart 2023 wordt doorgegeven berekenen wij 25% toeslag. Bij inschrijving minder dan 

30 dagen voor de eerste opbouwdag van de expositie dient het verschuldigde bedrag gelijktijdig met de indiening van de inschrijving en tenminste vóór de eerste 

opbouwdag volledig te zijn voldaan. AST Expo BV is niet aansprakelijk voor schades gedurende op- en afbouw en tijdens de beurs. Tip: U kunt hiervoor uw eigen 

verzekering bij uw verzekeraar. Annuleren kan alleen middels aangetekend schrijven! 

Dit formulier ingevuld en ondertekend retourneren aan: AST EXPO BV, Stobbenhorst 2 - 7627NN Bornerboek - info@ast-expo.nl  

Naam:______________________________________________________

Handtekening: ______________________________________________         Datum: _______________________________________

   Standhouderskaarten
      Gratis: tot 15m  2 kaarten - tot 25m  4 kaarten - tot 50m  6 kaarten 
       - tot 100m  en > 8 kaarten

² ² ²,
²

 wij wensen _____ extra kaarten € 10,- per stuk

ONDERSTAAND BEDRIJF WENST DEEL TE NEMEN:

Bedrijfsnaam:

Adres:

PC / Plaats:

Contactpersoon: dhr/ mw

Telefoonnr:

E-mail bedrijf:

E-mail contactpersoon:

Website:

Factuuradres: (indien afwijkend)

BTW nr: (buitenlandse firma's)

                               

.

Bovengenoemde verklaart deel te nemen aan de vakbeurs Main Industry en wenst te reserveren (minimaal 12 m²):

A

  Wij komen met eigen standbouw, Standruimte:□
Gewenste standafmeting:

_______ x _______ meter = ___________ m² 

    Wij huren een witte standaardstand à €48,- per m²
   zie kader voor vaste afmetingen en prijzen, of:
     Gewenste standafmeting standaardstand

_______ x _______ meter = ___________ m²

  Standaard standbouw.□
       Standoppervlak, met aluminium standbouw witte wanden,
        tapijt (antraciet), met een afsluitbare berging (1x1m),
         spots en een elektriciteitsaansluiting incl. verbruik tot 3 kWh.
        plus naamsvermelding op de frieslijst. 

   15 m² (  5 x 3 m)                                               € 2.050,-□
   20 m² (  5 x 4 m)                                               € 2.580,-□
   32 m² (  8 x 4 m)                                               € 4.100,-□

     50 m² (10 x 5 m) berging 2 x1 m                     € 6.150,-

   12 m² (  4 x 3 m)                                               € 1.640,-□

   Standvoorkeur□
     Onze voorkeur gaat uit naar een:
 

B

B

C

C
D

   A. Kopstand (10% prijstoeslag)□
   B.  Inbouwstand □
   C. Hoekstand (5% prijstoeslag)□
   D. Eilandstand (10% prijstoeslag)□

 Gewenste naamsvermelding frieslijst/ paneel:□= dicht (wand)
= open (frieslijst)

Prijs per vierkante meter standoppervlak

12 m²  - 80 m²    à € 95,-/m² 

81 m²  -  >  m²    à € 75,-/m²

        

 

 __ elektra 220v - 3kw - 16A    € 130,-□

 __ elektra 380v - 9kw - 32A    € 210,-□

 __ elektra 380v - 21kw - 32A  € 350,-□

 __ wateraanvoer, in overleg□

 __ water aan- en afvoer in overleg□

 __ extra wanden (wit) per m € 37,50□

 __ tapijt (antraciet) € 4,50 per m²□

 __ balie (wit) € 70,-□

 __ bartafel + 4 barkrukken € 105,-□

 __ tafel + 4 stoelen € 100,-□

 __ koelkast 140 ltr. € 75,-□

  Extra voorzieningen: (afname verplicht)□

- parkeren is gratis voor standhouders en bezoekers
- tevens is op vertoon van uw standhouderskaart op de beursdagen tussen
  11.30 en 13.00 uur, gratis kop koffie/thee of fris met een broodje te verkrijgen
  op horecaplein in de hal.

Opmerkingen:

.

   er is gratis Wifi aanwezig in de hal

NODIG UW RELATIES ONLINE EN GRATIS UIT !
Een relatiekaart geeft uw relatie gratis toegang. U kunt uw relaties middels ons online - ticketsysteem gratis uitnodigen. Op vertoon van de 
geprinte ticket of op het scherm van de mobiele telefoon. Bezoekers kunnen ook zelf online een gratis ticket reserveren.
Entree kaarten aan de kassa kosten €15 per persoon

 
Wij willen de relatie kaarten online versturen.
na het inloggen ontvangt uw klant de QR- code voor de toegang. 

Zuidbroek 

__ folderrek €55,-


