KORTINGSBON

KORTINGSBON

Rail 2015

Rail 2015

20, 21 en 22 februari

21 en 22 februari
RAIL 20,
20, 21 en 22 februari 2015
               

10.00 – 17.00 uur

10.00 – 17.00 uur

EXPO HOUTEN
Expo Houten
INSCHRIJFFORMULIER Expositietafel

Expo Houten

Meidoornkade 24, 3992 AE Houten

R

Deelnemers overeenkomst Rail 2015.
Meidoornkade 24, 3992 AE Houten

Bindend inschrijfformulier voor deelneming. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.

IN

Bindend inschrijfformulier vo

Opsturen/faxen ( 0481 – 353519 ), Hobma Modelbouw, Pascalweg 6 – A,  6662 NX Elst.Opsturen/faxen ( 0481 – 35
 Of naar (076) 5934618,  RAIL Postbus 100 4840 AC Prinsenbeek
 
Of naar (076) 5934618,  R
Bedrijfsnaam…………………………………………………………………………………….
Bedrijfsnaam………………
op een kaartje voor volwassenen van
€
15,op
een
kaartje
voor
volwassenen
van
€ 15,Adres…………………………………………………………………………………………….
Adres………………………
Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding: GRATIS
Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding: GRATIS
Postcode…………………………...Woonplaats……………………………………………….
Postcode…………………
Land………………………………. BTW nummer…………………………………………….
Land………………………
Telefoon……………………………Telefax……………………………………………………
Telefoon……………………
Naam: .....................................................................................................
Naam: .....................................................................................................
e-mail……………………………………………………………………………………………
e-mail……………………
Contactpersoon…………………………………….GSM..……………………………………..
Contactpersoon……………
Adres: .....................................................................................................
Adres: .....................................................................................................
 
 
U schrijft in voor een tafelruimte met de afmeting van minimaal 160 x 76 cm en daarachter
U schrijft in voor een tafel
Postcode/Plaats: .......................................................................................
Postcode/Plaats: .......................................................................................
één meter loopruimte.
één meter loopruimte.
Condities: verkoop van nieuw en gebruikt modelspoormateriaal. Er zijn geen aanpassingen of 
Condities: verkoop van nie
E-mail: ....................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................
uitbreidingen aan de tafel mogelijk. Opslag dient te geschieden onder de tafel. Het is niet toegestaan 
uitbreidingen aan de tafel m
de door u gehuurde ruimte onder te verhuren of door derden te laten gebruiken of de ruimte achter 
de door u gehuurde ruimte
Ik wens informatie over RAIL Ja / Nee *
Ik wens informatie over RAIL Ja / Nee *
de tafel voor commercieel gebruik aan te wenden. De beschikbare ruimte is uitsluitend bedoeld als 
de tafel voor commercieel 
loopruimte.
loopruimte.
* Doorhalen wat niet van toepassing is. Indien Nee: wij nemen u
* Doorhalen wat niet van toepassing is. Indien Nee: wij nemen u
niet op in het RAIL
niet op in het RAIL
adressenbestand. Indien Ja: wij informeren u uitsluitend over RAIL;
adressenbestand. Indien Ja: wij informeren u uitsluitend over RAIL;
  u kunt altijd afmelden.
  u kunt altijd afmelden.
Tarief per tafel (160 x 76 cm) voor
3 dagen:  €  90.-,
Tarief per tafel (160 x 76 c
Korting uitsluitend bij ingevulde bonnen. Eén kortingsbon per kaartje.
Korting uitsluitend bij ingevulde bonnen. Eén kortingsbon per kaartje.
Ik huur hierbij:
€  90.-  x  …..tafel(s)    =  € ………..Ik huur hierbij:
              
              
info: www.rail.nl					0481-353288
info:
www.rail.nl
					0481-353288
=  €…………
       O    elektra aansluiting   2 KW                             €  50.-       
       O    elektra aansluiting   2
       O    stoelen:  €  2.- per stuk.                             
Aantal.… x  €  2.-       
=  €…………                 
       O    stoelen:  €  2.- per st
PARKEREN GRATIS
PARKEREN
GRATIS
        
        
Totaal exclusief BTW
=  €…………
                                                                       
         
                                           
Bon inleveren bij de kassa
Bon inleveren bij de kassa
                                                                                          BTW 21 %    
=  €…………
                                           

€ 2,00 korting

€ 2,00 korting

   

