WB Evenementen
p/a Oosterzoom 28
9321 EK Peize

3e STRIPMANIFESTATIE 2017

Aanmeldingsformulier

Geachte heer / mevrouw,
Wanneer u 2 & 3 juni 2016 als standhouder aan de 3E Noordelijke Stripmanifestatie in Stadsschouwburg De
Harmonie in Leeuwarden, vragen wij u vriendelijk om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Daarna
kunt u dit formulier opsturen naar het in het briefhoofd vermelde adres (ingescand en per mail mag ook).
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. De ontvangst van uw aanmelding wordt (per mail) bevestigd.

(Bedrijfs)naam
Adres
Telefoon
E-mail
Specialiteit

½ stand – 2m

O

€ 50

Stands (4 m x 1 m)
2 dagen € 100 per stand

1 x stand – 4m

O € 100

2 x stand – 8m

O € 200

Op genoemde bedragen
wordt geen BTW geheven

3 x stand – 12m

O € 300

4 x stand – 16m

O € 400

Indien u stroom wilt
gebruiken, svp aankruisen

O-

stroomaansluiting gewenst

Vragen e/o opmerkingen
Datum
Handtekening
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart u akkoord te gaan met het beursreglement
op de achterzijde van dit formulier ! Voor vragen of aanvullende info mag u ons uiteraard bellen op 0505033926 (alleen ’s avonds) of anders contact zoeken per mail: info@wbevenementen.eu.
Met vriendelijke groeten,
Wouter Beerekamp

WB Evenementen
p/a Oosterzoom 28
9321 EK Peize

3e STRIPMANIFESTATIE 2017

Beursreglement

1.

Na ontvangst van uw aanmelding benaderen wij u in april schriftelijk (per mail) om de
aan uw deelname verbonden kosten voorafgaand aan het evenement te voldoen.
Na betaling is uw deelname aan het evenement zeker gesteld.

2.

Ongeveer een maand voor het evenement ontvangt van ons per mail of via de post, alle relevante
deelnemersinfo inclusief programma, zaal indeling, overzicht deelnemers, faciliteiten catering, een
routebeschrijving e.d.

3.

Gezien de strenge voorschriften mbt vrije vluchtwegen (o.a. breedte looppaden en vrijhouden
nooduitgangen) is het ook voor uw eigen veiligheid, niet toegestaan om uw tafels in de lengte of
breedte uit te bouwen.

4.

De deelnemers aan dit evenement kunnen zich vrijdag vanaf 08.00 uur aan de zaal melden
bij de organisatie. Zij ontvangen een polsbandje ten behoeve van het betreffende aantal medewerkers
dat de stand zal bemensen. Wij vragen u deze gedurende beide beursdagen te dragen zodat u bij het
tussentijds verlaten van de zaal voor onze medewerkers bij de entree te herkennen bent.
NB op vrijdag is de beurs geopend 12.00 – 18.00 uur

5.

De zaal is voor publiek op zaterdag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Ten behoeve van de
laatkomers wordt u verzocht om op zaterdag tot het einde uw stand ingericht te houden.
Entree bedraagt € 5,- per dag (€ 8,- voor beide dagen) en 4 t/m 14 jaar € 1,- onder begeleiding van
een volwassene.

6.

In aansluiting op landelijke regels geldt er vanaf 1 juli 2008 een rookverbod voor alle openbare ruimten.
Er mag in de zaal dan ook niet gerookt worden. Voor wie echt niet zonder zal dit buiten moeten doen !

7.

De organisatie behoudt zich het recht voor om personen die zich niet houden aan de regels of zich
anderszins niet conform de geldende gebruiken gedragen, hierop aan te spreken en in het uiterste
geval van de beurs te verwijderen of van deelname aan een volgende beurs uit te sluiten.

8.

De organisatie (WB Evenementen) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van
beschadiging of diefstal van uw eigendommen.
Wel adviseren wij u, altijd toezicht te (laten) houden op uw stand want daarvoor bent u immers zelf
verantwoordelijk.

9.

Met de ondertekening van uw aanmeldingsformulier aan de voorzijde onderschrijft u
bovengenoemde regels.

