
                                                                                                                                                      

 

 
Ondergetekende verzoekt hierbij om deelname als exposant aan:  
AgriFoodTech 2016, dat gehouden zal worden op woensdag 14 en  
donderdag 15 december 2016, in Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch 
 
RESERVERING STANDRUIMTE 

Stand afmeting       Stand prijs Stand afmeting Stand prijs     Stand afmeting    Stand prijs 

O   2x2 meter        € 1.500,-      O   3x3 meter            € 2.995,-     O   6x3 meter    € 4.995,- 

O   3x2 meter       € 2.250,-            O   4x3 meter            € 3.995,-     O   8x3 meter    € 6.000,- 

O   4x2 meter            € 2.650,-  O   5x3 meter     € 4.495,-     O  10x3 meter    € 7.500,-  

              

O   Tafelstand 2x1 meter            € 1.000,- 
 

 Alle genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW   

 Het huren van meerdere stands is mogelijk. Naast elkaar gelegen stands kunnen eventueel gecombineerd worden.  

 Eén of meerdere partners zijn toegestaan op de stand. Voor catering, extra logo bord en vermelding van partners op de website, 
beurscatalogus e.d. wordt per co-exposant € 495,-- extra in rekening gebracht. Facturatie verloopt via de hoofd exposant. 

 Deelnemers van het Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting.   

  
STANDVOORKEUR 
Stand voorkeur 1:     Stand voorkeur 2:  
Vul het gewenste nummer in zoals op de plattegrond is aangegeven. Wijzigingen in de plattegrond zijn niet uitgesloten, aan de stand voorkeur zijn geen 

rechten te ontlenen. De nummers op de plattegrond zijn werknummers, de definitieve stand nummers volgen.  
 

GEGEVENS 
Bedrijf / Instituut / Kennisinstelling:  

Naamsvermelding t.b.v. communicatie (indien afwijkend van bovenstaand):   

Naam (tekenbevoegde):   

Functie:   E-mail:    

Contactpersoon (voor de beurs indien afwijkend van bovenstaand):   

Functie (contactpersoon): 

E-mail (contactpersoon): 

Intern adres:  

Postadres:    

Postcode en plaats:   

Telefoonnummer:   

Internet:  

BTW-nummer (indien van toepassing):  

Ordernummer (indien van toepassing):  

Factuuradres (Alleen invullen wanneer dit afwijkt van het postadres)  

 

 
De betaling dient als volgt te geschieden: 100% vóór 2 november 2016. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.  
U ontvangt hiervoor een factuur van Mikrocentrum.  
Uw betaling dient binnen de betalingstermijn te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Mikrocentrum. Indien betaling niet tijdig heeft    
plaatsgevonden behoudt de organisatie zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot de expositie te weigeren. 
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 1 september 2016, daarna zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.  
Acceptatie van uw aanvraag is voorbehouden aan de organisatie. De deelnemingsvoorwaarden treft u in de bijlage aan.  
Na acceptatie van de organisatie ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, waarmee de aanmelding definitief is. 
 

Ondergetekende heeft de algemene voorwaarden op de achterzijde 
gelezen en gaat hiermee akkoord:  
 
Naam (tekenbevoegde): 
 
Datum en Plaats:  

Handtekening:  

Uw aanmeldformulier voor deelname aan AgriFoodTech 2016 kunt u 
mailen, faxen of per post sturen naar Mikrocentrum. 

 

 

Organisatie AgridFoodTech 2016 
Mikrocentrum 
Afdeling Vakbeurzen & Congressen 

Postbus 359 
5600 AJ Eindhoven 
Timo van Leent – Vakbeurs Manager 

T: +31( 0)40 296 99 22 
F: +31 (0)40 296 99 20 
E: t.leent@mikrocentrum.nl of 

E: events@mikrocentrum.nl 
I:  www.agrifoodtech.nl 
 

 

AANMELDFORMULIER DEELNAME  
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