
24 - 27 JAN 2019

ANTWERP EXPO

INSCHRIJVINGSFORMULIER

SmartMoves bvba - Nieuwstraat 28 - BE-3360 Korbeek-Lo - BE 0861.319.418 - T. 0032 16 22 00 87 - kristel@smartmoves.be  
IBAN: BE76 0014 1088 4295  - BIC: GEBABEBB

NAAMBORD VOOR MODULAIRE STAND

.....................................................................................................

Voorgestelde producten en activiteiten (beschrijving in maximum 500 tekens per taal – spaties inbegrepen) :

Gelieve ons uw beschrijving per mail naar kristel@smartmoves.be door te sturen.

Bedrijf :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Contactpersoon : Dhr. / Mevr ................................................................................................................................................................................................................

Adres briefwisseling :  .................................................................................................................................................................................................................................

Postcode : ...............................................................................................................   Gemeente :  ............................................................................................................

Land :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel. :  ..............................................................................................................................   Fax :  ............................................................................................................................

Mobiel nummer :  .............................................................................................................................................................................................................................................

E-mail :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail voor facturatie :  .............................................................................................................................................................................................................................

Website :  .................................................................................................................................................................................................................................................................

BTW (verplicht) :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

Facturatieadres (indien verschillend) :  .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ORGANISATIE :

Brusselsesteenweg, 539
B-3090 Overijse
België
www.conceptum.eu

MEDE-ORGANISATIE 
MOTORVAKANTIEBEURS : 

SMARTMOVES bvba 
Nieuwstraat 28 
B-3360 Korbeek-Lo

PROJECT MANAGERS :

Kristel Peeters 
T. : +32 (0) 16 22 00 87 
E-mail : kristel@smartmoves.be 

Christelle Fiore
T. : +32 (0)2 808 41 72
Fax : +32 (0)2 732 05 09
Mobile : +32 (0)475 43 86 85
E-mail : cfiore@conceptum.eu

Naam en voornaam : 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opgesteld te  ............................................................................................................................, op  ...............................................................................................................

stempel en handtekening

 Vermelden “gelezen en goedgekeurd” 

NIEUW  2019 / MOTORVAKANTIEBEURS 



TARIEVEN MOTORVAKANTIEBEURS ACCOMMODATIES
Enkel geldig voor zelfstandige uitbatingen : hotels, b&b’s, campings en andere logies.  
Al onze prijzen zijn exclusief BTW.*

 

PRIJS EXCL. BTW

ALL-IN STAND 4m2   

• inschrijving
• vernoeming op de website en in de exposantenlijst  
• tapijt / scheidingswanden zwart / naambord A3 / spots
• 1 balie + 2 barkrukken
• elektriciteitsaansluiting van 500 W
• verzekering

675 € 

ALL-IN STAND 6m2

• inschrijving
• vernoeming op de website en in de exposantenlijst  
• tapijt / scheidingswanden zwart / naambord A3 / spots
• 1 balie,  1 statafel +  2 barkrukken
• elektriciteitsaansluiting van 500 W
• verzekering

845 €

EXTRA RECLAME AANBOD VOOR DE MOTORVAKANTIEBEURS 
ACCOMODATIES & ALGEMEEN* STAND 6m2

 

EXTRA
RECLAME 

GRATIS  
- mediacampagne via MobikeHotel : blog, sociale media, nieuwsbrief
- persbericht naar alle motormagazines & online platformen
- weggeven van gratis kaarten via Facebook platformen
- verdeling A3 AFFICHE en FLYERS via motordealers en events (kruis uw keuze aan)

BETALEND
 -> UW LOGO OP DE VOORZIJDE AFFICHE       € 150
 -> UW LOGO OP DE VOORZIJDE FLYER       € 150
 -> UW LOGO OP DE VOORZIJDE AFFICHE & FLYER      € 250
 

* Prijzen enkel geldig bij deelname als standhouder

 



TARIEVEN MOTORVAKANTIEBEURS ALGEMEEN
Al onze prijzen zijn exclusief BTW.*

PRIJS EXCL. BTW

INSCHRIJVING (verplicht)

De hoofdexposant : omvat 50 gratis toegangskaarten + 2 badges per 9 m2 + vermelding op de website (exposantenlijst) 195 €

Extra exposanten op dezelfde stand die ook vernoemd wensen te worden (website + exposantenlijst) .......... x 95* €

* Slechts één factuur wordt opgemaakt en deze wordt naar de hoofdexposant gestuurd.

EXPOSITIERUIMTE (minimum 9m2)

Prijs/m2 x 
oppervlakte

Configuratie 
breedte x lengte

Naakte ruimte (min. 12m2) 81 € x .......... m2 .......... x .......... ..................... €

Modulaire stand (tapijt / scheidingswanden / naambord A3 / 1 spot per 3 m²) 102 € x .......... m2 .......... x .......... ..................... €

Optie hoek (onder voorbehoud en min. 9 m2) 200 € x .............. .......... x .......... ..................... €

Ruimte voor animatie naast uw stand (geen verkoop) na aanvaarding  
van de organisatie. Beschrijving toe te sturen.

50 € x .......... m2 .......... x .......... ..................... €

ELEKTRICITEITSAANSLUITING

Vermogen Prijs/e.

•  Elektriciteitsaansluiting omvat het plaatsen van een hoofdzekering en 
verbruik (verplicht : minimum 3.000 W)

3.000 W
2 aansluitingen

230 € ..................... €

Extra vermogen kan besteld worden via de technische handleiding

VERZEKERING

Burgerlijke aansprakelijkheid tentoonstelling wordt verplicht genomen:

  ofwel bij Conceptum Exhibitions
  ofwel bij uw eigen verzekeraar (gelieve een attest van uw verzekeraar toe te voegen aan uw dossier)

3 € / m2 x .......... ..................... €

Naast de verzekering die de tentoongestelde voorwerpen dekt, en meer algemeen alle mobiele of andere elementen die 
u toebehoren, dient u tevens op eigen kosten, hetzij bij uw eigen verzekeraar, hetzij bij de door de organisator erkende 
verzekeraar, een all risk-verzekering af te sluiten voor de risico’s waaraan u en uw personeel zijn blootgesteld of de risico’s 
die derden lopen. Bij inschrijving dient u hiervan schriftelijk bewijs voor te leggen. Bij gebrek aan bewijs van verzekering 
dient u de voorwaarden van de door Conceptum Exhibitions erkende verzekeraar te aanvaarden. In geen enkel geval wordt 
diefstal verzekerd.

COMMUNICATIE

• Visibiliteit op de plattegrond van de beurs (beperkte plaatsen)

•   Tegeltje € 450

•   Back cover € 1000

• 100 gratis toegangskaarten   Papier   E-ticket

• 100 gratis flyers   Ja   Nee

• 2 gratis A3 affiches   Ja   Nee

• Extra vrijkaarten (1€/kaart)  1€ x ............................   Papier   E-ticket

NEW



Smar tMoves bvba -  N ieuws t raa t  28 -  BE-3 3 6 0 Korbeek- Lo -  BE 0 8 61.319.418 -  T.  0 032 16 2 2 0 0 87 -  k r i s te l@smar tmoves .be  
IBAN: BE76 0014 1088 4295  - BIC: GEBABEBB

CHARTER VAKANTIESALON ANTWERPEN

Als exposant van het Vakantiesalon Antwerpen, verbind ik mij tot het volgende:

•  Mijn activiteit te promoten in de grenzen van mijn eigen stand en niet daarbuiten. Het is niet toegestaan om promotiemateriaal te plaatsen 
op eender welke plaats (gangpad o.a.)

• Mijn buren te respecteren door het geluid van mijn animaties binnen de perken te houden.

•  De gehuurde oppervlakte te respecteren en mijn stand binnen deze grenzen te houden.

•  Mijn afval in de containers te plaatsen die zich op de parking bevinden. Als de organisatie afval vindt op mijn stand na de afbouw 
van de beurs, behoudt zij zich het recht om 50€ (excl. BTW) aan te rekenen per m² afval.

•  Mijn stand niet af te breken of te verlaten voor het einde van de beurs. De organisatie behoudt zich het recht om 100€ per half 
uur vroegtijdige afbraak aan te rekenen.

 •  Al het promotiemateriaal te verwijderen van de modulaire wanden, inclusief de zelfklevende tape en dergelijke. Dit geldt voor de 
modulaire wanden gehuurd bij Conceptum. Boetes zullen eveneens uitgedeeld worden aan degenen die de wanden niet proper achter laten.

Voor akkoord,
(handtekening exposant + volledige naam)

ANNULATIEVOORWAARDEN & TOTAAL

TOTAAL  
EXCL. BTW : ........................................................ €

BTW 21% : ........................................................ €

TOTAAL  
INCL. BTW : ........................................................ €

VOORSCHOT  
VAN 50%  

TE BETALEN BIJ 
INSCHRIJVING:

........................................................ €

SALDO TE BETALEN 
TEN LAATSTE OP 

01/11/2018 :
........................................................ €

BETALINGSVOORWAARDEN BEDRAGEN VERSCHULDIGD

Minder dan 60 dagen  
vanaf de opening van de beurs

100% van het totaal incl BTW

Meer dan 60 dagen  
vanaf de opening van de beurs

50% van het totaal incl BTW

 

Ondertekening van het contract brengt de toepassing van de 
algemene voorwaarden beschikbaar op www.conceptum.eu met 
zich mee en moet vergezeld gaan van 50% voorschot als officiële 
inschrijving voor de beurs. Al onze contracten zijn bepaald door 
de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn op http://www.
conceptum.eu/exhibitions. De klant erkent dat hij deze heeft gelezen 
en accepteert. Uittreksel uit de betalingsvoorwaarden: In geval van 
niet-naleving van de betalingstermijn zal de Klant van rechtswege 
en zonder ingebrekestelling een rentevoet verschuldigd zijn 
van 12 per jaar. Daarnaast zal elke betaling die niet binnen de 
voorgeschreven termijn betaald is, met 10% worden verhoogd als 
een eenmaligeschadevergoeding. De rechtbank van koophandel van 
Leuven is bevoegd.  

EVENTUELE OPMERKINGEN



Voorlopig
schema, oppervlakte 
kan naar wens aangepast
worden.


