
Zeilmakerij Vakbeurs
6 & 7 november  2018

Expo Houten

Geachte heer/mevrouw,

Met gepaste trots kondigen wij de allereerste Zeilmakerij Vakbeurs aan. 

Een vakbeurs die uniek in zijn soort is vanwege het specifieke branche gerichte karakter. 

Het idee voor deze Vakbeurs is ontstaan bij de Vereniging SZS en een aantal leveranciers en 
toeleveranciers voor zeilmakerijen en aanverwante textiel en pvc verwerkende industrie. 

Uit de contacten met deze branches bleek veelvuldig dat er behoefte en draagvlak bestond om 
kennis te delen, nieuwe kennis op te doen, te netwerken en op de hoogte te blijven van de 
bewegingen in de markt. 

Met een geschat aantal van 1.000 tot 1.500 bezoekers verdeeld over twee dagen voor u als 
exposant een unieke mogelijkheid om uzelf te presenteren bij deze specifieke doelgroep. 

Een uitgelezen kans om nieuwe klanten te ontmoeten en uw bestaande klanten uit te 
nodigen.

De Zeilmakerij Vakbeurs is een tweejaarlijks evenement en zal dit jaar plaatsvinden in de 
Expo te Houten op dinsdag 6 en woensdag 7 november. 

Reeds een groot aantal bedrijven gericht op de Zeilmakerij branche hebben zich al gemeld als 
exposant. 

Bijgaand vindt u een inschrijfformulier waarmee u zich kunt aanmelden als exposant op de  
Zeilmakerij Vakbeurs 2018. 

Wij kijken er naar uit om u als exposant te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Zeilmakerij Vakbeurs

Handelsweg 6
1619 BJ te Andijk

info@zeilmakerijvakbeurs.nl
www.zeilmakerijvakbeurs.nl



 

INSCHRIJFFORMULIER
Zeilmakerij Vakbeurs

6 & 7 november  2018
Expo Houten

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Functie:

Adres:

PC/Plaats:

Factuurnaam:

Factuuradres:

PC/Plaats:

Telefoonnummer:

Mobiel telefoonnummer:

BTW nr:

KvK nr:

Emailadres:

Website:

Lid SZS   ja/nee

Ondergetekende neemt deel aan de 
Zeilmakerij Vakbeurs 2018 en reserveert het volgende:

         Space only
         Prijs € 115 per m2  
         Leden SZS prijs € 100 per m2
         Incl. tapijt + electriciteit
         
                       
         Shell Scheme (achterwand + zijwand)
         Meerprijs € 30 per m2
         Incl. tapijt, electriciteit en naambord
         Incl. verlichting 1 spot per 4 m2
         
         Gewenste m2:  

         12 m2          24 m2          36 m2    48 m2

          A.U.B. INSCHRIJVEN VOOR 1 JULI A.S.

                          
         

Openingstijden beursdagen: Dinsdag 6 november om 12:00 uur de kick off voor exposanten. Vanaf 14:00 uur tot 20:00 uur geopend 
voor bezoekers. Woensdag 7 november van 14:00 uur tot 20:00 uur. PARKEREN IS GRATIS!

Op- en Afbouwen: Opbouwen op maandag 5 november van 08:30 uur tot 17:00 uur. Afbouwen op woensdag 7 november vanaf 
22:00 uur en op donderdag 8 november tot 12:00 uur. 

Betaling: Betaling van 50% van het totale bedrag bij inschrijving en het resterende bedrag maximaal twee weken voor aanvang beurs.

Annulering: Annulering kan uitsluitend aangetekend plaatsvinden. De eventuele kosten zijn afhankelijk van de termijn van annulering. 

Aansprakelijkheid en verzekering: Deelname aan de Zeilmakerij Vakbeurs 2018 geschiedt op eigen risico. De beursorganisatie is in 
geen geval aansprakelijk voor diefstal, beschadiging etc. van uw eigendommen. Wij adviseren u terzake een adequate verzekering af 
te sluiten en uw eigendommen te beveiligen. 

Na inschrijving ontvangt u een login link. Hiermee krijgt u toegang tot het portaal van de Zeilmakerij Vakbeurs. Daar kunt u onder 
andere het logo vinden en de registratielink voor bezoekers ten behoeve van marketingdoeleinden. Ook kunt u hier aanvullende 
beurszaken bestellen. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW

Gelieve dit formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en als .jpg of PDF per email te versturen naar:
info@zeilmakerijvakbeurs.nl

Naam:

Functie:

Datum:

Handtekening:

De Zeilmakerij Vakbeurs 2018 is een initiatief van:

Stichting Zeilmakerij Vakbeurs
Handelsweg 6
1619 BJ te Andijk

info@zeilmakerijvakbeurs.nl
www.zeilmakerijvakbeurs.nl

Uw gegevens worden door stichting Zeilmakerij Vakbeurs conform de wetgeving rondom privacy en persoonsregistratie behandeld
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