Najaar • 15, 16 en 17 november 2019
Autumn • 15, 16 en 17 November 2019
Jaarbeurs | Utrecht

Bindend inschrijfformulier voor deelname / Legally binding registration form for participation
Exposant / Exhibitor
Indien van toepassing: officiële firmanaam / If relevant: official company name		

MM

M V/F

Voorletters/naam / Initials/name

Straat, huisnummer / Street, number (and building, floor or room)
Postcode, plaats en land / Postal code, city, state and country
Telefoon / Telephone			
Website		

Mobiele telefoon / Mobile phone
BTW-nummer / VAT-number		

E-mail		

Contactpersoon / Your contact
Maak nu uw keuze uit één van de drie onderstaande mogelijkheden: Abonnement, Comfort of Budget
Please choose one of the three possibilities mentioned below: Subscription, Comfort or Budget

Alle prijzen incl. 21% BTW
All rates including 21% VAT

Abonnement / Subscription		 Vaste deelname/ Regular participation
M	U neemt deel aan de voorjaarsbeurs 2019 en najaarsbeurs 2019 met hetzelfde aantal tafels/kramen. Daarna wordt uw inschrijving automatisch verlengd tot wederopzegging.
U kiest uw eigen standplaats en behoudt die door de jaren heen. Abonneeprijzen worden jaarlijks met de inflatie gecorrigeerd. Zie voor details over het Abonnement het Reglement.
	You take part in both the spring 2019 and autumn 2019 edition of the fair with the same amount of tables/stalls. Your registration will automatically continue, until cancellation.
You choose your own place and keep it over the years. The prices of Subscription will be adjusted by the rate of inflation on a yearly basis. For more detailed information about
Subscription see the Regulations.
Deze prijzen zijn per jaar en inclusief 21% BTW. Per editie wordt 50% gefactureerd.
These prices are per year, 21% VAT included. For each edition you wil get an invoice
for 50% of the total amount.		

Voorjaar 2019 en najaar 2019 / Spring 2019 and Autumn 2019

M Tafel 300 x 70 cm / Table 300 x 70 cm 			

x € 418,00 per jaar/per year (€ 209,00 incl. 21% BTW per beurs/per fair)

M Tafel aan de muur 300 x 70 cm / Table next to the wall 300 x 70 cm 		

x € 536,00 per jaar/per year (€ 268,00 incl. 21% BTW per beurs/per fair)

M Kraam aan de kop 400 x 100 cm / Stand at the head end			

x € 762,00 per jaar/per year (€ 381,00 incl. 21% BTW per beurs/per fair)

Bovenstaande reserveringen zijn inclusief twee opbouwkaarten en twee exposantenpassen voor zaterdag en zondag per tafel.
Two set-up tickets and two admission tickets for Saturday and Sunday are included per table.

Comfort/ Comfort			

Eenmalige deelname/ One fair participation

M U schrijft zich in voor éénmalige deelname in het najaar 2019. U kunt de locatie van uw voorkeur aangeven en één alternatief. Zie voor details over Comfort deelname het Reglement.
You register for the Autumn edition 2019. You can choose your own place with one alternative. For more detailed information about Comfort participation see the Regulations.
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. All prices 21% VAT included.		

Najaarseditie 2019 / Autumn edition 2019

M Tafel 300 x 70 cm / Table 300 x 70 cm 			

x € 263,00 incl. 21% BTW

M Tafel aan de muur 300 x 70 cm / Table next to the wall 300 x 70 cm 		

x € 315,00 incl. 21% BTW

M Kraam aan de kop 400 x 100 cm / Stand at the head end			

x € 441,00 incl. 21% BTW

Bovenstaande reserveringen zijn inclusief twee opbouwkaarten en twee exposantenpassen voor zaterdag en zondag per tafel.
Two set-up tickets and two admission tickets for Saturday and Sunday are included per table.

Budget/ Budget			

Eenmalige deelname/ One fair participation

M	U schrijft zich in voor éénmalige deelname in het najaar 2019. U kunt geen voorkeur aangeven voor een bepaalde plek. De organisatie bepaalt uw locatie, maar houdt daarbij zoveel
mogelijk rekening met de aangegeven sector. Zie voor details over Budget deelname het Reglement.
You only register for the Autumn edition 2019 You cannot choose your own place. The organisation will determine the location of your table(s), in the section of your choice.
For more detailed information about Budget participation see the Regulations..
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. All prices 21% VAT included.		

Najaarseditie 2019 / Autumn edition 2019

M Tafel 300 x 70 cm / Table 300 x 70 cm 			
M Kraam aan de kop 400 x 100 cm / Stand at the head end 400 x 100 cm 		

x € 198,00 incl. 21% btw
x € 366,00 incl. 21% btw

Bovenstaande reserveringen zijn inclusief twee opbouwkaarten en twee exposantenpassen voor zaterdag en zondag per tafel.
Two set-up tickets and two admission tickets for Saturday and Sunday are included per table.
Het is niet mogelijk middels dit inschrijfformulier in te schrijven voor de voorjaarseditie van de VerzamelaarsJaarbeurs 2020.
It is not possible to register for the Spring edition of the VerzamelaarsJaarbeurs 2020 with this registration form.

z.o.z. / p.t.o.

Inschrijfformulier/versie 2019
Verzamelaarsjaarbeurs 2020

Het is niet mogelijk middels dit inschrijfformulier in te schrijven voor de voorjaarseditie van de VerzamelaarsJaarbeurs 2020.
It is not possible to register for the Spring edition of the VerzamelaarsJaarbeurs 2020 with this registration form.

Extra bestelling / Extra order
Graag wil ik het volgende bestellen voor de najaarseditie 2019 / I would like to order the following for the Autumn edition 2019:
x Electra à € 100,- / Electricity € 100,- (bestel uw electra aansluiting voor 15 november 2019 / Please order before November 15th 2019)
x opbouwkaarten (max. 2 per tafel) voor vrijdag 15 november € 26,00 per stuk / set-up tickets for Friday November 15th (max. 2 per table) at € 26.00 per ticket
x deelnemerskaarten (max. 2 per tafel) voor zaterdag 16 november à € 13,00 per stuk / admission tickets for Saturday November 16th (max. 2 per table) at € 13.00 per ticket
x deelnemerskaarten (max. 2 per tafel) voor zondag 17 november à € 13,00 per stuk / admission tickets for Sunday November 17th (max. 2 per table) at € 13.00 per ticket
x 3-dagen parkeerkaart geldig op 15, 16 en 17 november 2019 à € 15,00 / 3-day parking ticket for November 15th, 16th and 17th 2019 at € 15.00
Let op. Bij nabestellingen van extra kaarten en de 3-dagen parkeerkaart komt er € 2,00 afhandelingskosten bij.
Please note. There will be an extra charge of € 2.00 for after orders of extra tickets or a 3-day parking ticket.
M Promotiemateriaal/Promotion material:
x gratis affiches/free posters
x gratis reductiebonnen/free reduction coupons

Sector / Section
Slechts één sector aankruisen / Please mark one section only
M
M
M
M

Aardewerk & glas (Pottery & Glass)
Curiosa & vintage
Platte zaken (Flat items)
Archeologie (Archeology)

M Fifties
M Postzegels & munten (Stamps & Coins)
M Film & Scifi

M Speelgoed (Toys)
M Design
M Kleding (Vintage Clothing)

Specifieke wensen / Specific requirements
Alleen indien u heeft gekozen voor Abonnement of Comfort / Only if you have chosen for Subscription or Comfort
Deze wensen maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij schriftelijk door Jaarbeurs BV bevestigd. Indien u heeft gekozen voor Comfort of Abonnement, kunt u hier
o.a. aangeven naar welke standlocatie uw voorkeur uitgaat.
These requirements do not form part of the agreement unless confirmed in writing by Jaarbeurs bv. If you have chosen for Subscription or Comfort you can inform us here
about the location you prefer.

De exposant wordt verzocht / The exhibitor is requested
1. het origineel ingevuld en ondertekend zenden aan:
	Organisatieburo J en E van Aerle bv, tav projectteam VerzamelaarsJaarbeurs, President Rooseveltlaan 43, 5707 GB HELMOND, Nederland
of e-mail (getekend en gescand) naar kantoor@vanaerlebv.nl
2. 	voor eventuele wensen met betrekking tot de expositieruimte uitsluitend gebruik te maken van de daarvoor bestemde ruimte, daar afzonderlijke correspondentie de behandeling
van de inschrijving vertraagt
1. to return this original form, signed and completed in original to:
Organisation J en E van Aerle bv, attn. Project team VerzamelaarsJaarbeurs, President Rooseveltlaan 43, NL-5707 GB HELMOND, the Netherlands
or e-mail (signed and scanned) to kantoor@vanaerlebv.nl
2. 	to indicate any special requirements in relation to the exhibition space exclusively in the space provided for this purpose, as seperate correspondence will delay
the processing of the registration.

The undersigned participates in VerzamelaarsJaarbeurs and declares to have examined and approved the Exhibition Regulations (dated 17-07-2014).
The Regulations can be found on www.verzamelaarsjaarbeurs.nl or we are happy to send them on your request.
Naam / Name



Plaats / City
Datum / Date

Handtekening exposant / Signature exhibitor

Organisatieburo J en E van Aerle bv | President Rooseveltlaan 43, 5707 GB HELMOND | +31 (0)492-525483 | kantoor@vanaerlebv.nl | www.vanaerlebv.nl
Kantoor open: maandag – vrijdag: 08:45-12:30 – 13:00 – 17:00 uur.

Inschrijfformulier/versie 2019
Verzamelaarsjaarbeurs 2020

Ondergetekende neemt deel aan VerzamelaarsJaarbeurs en verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met Reglement voor Exposanten (d.d. 17-07-2014).
Het Reglement is te vinden op: www.verzamelaarsjaarbeurs.nl of wij sturen het op aanvraag naar u toe.

