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Deelnemerscontract
‘Het Walcherenplein’ – Contacta.nl 2020
Bedrijfsnaam: …………………………………………………………………………

Contactpersoon: dhr./mevr……………………………………………………………
Adres/postbus:………………………………………………………………………...
Postcode + plaats:……………………………………………………………………
Telefoon:………………. E-mail:……………………………………………………
Datum:……………….... Handtekening…………………………………………..

Schrijft zich in voor deelname aan de gezamenlijke bedrijvenpresentatie op Het Walcherenplein
tijdens Contacta.nl 2020 die zal plaatsvinden van 3 t/m 5 november in de Zeelandhallen te Goes.
Ondertekenaar geeft tevens te kennen akkoord te gaan met de voorwaarden zoals op de
achterzijde van dit formulier zijn omschreven.
Bovenstaande neemt deel met:
Gewenst aantal vierkante meters*: ………………….
* Bij de indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het opgegeven aantal vierkante meters. Afhankelijk van de indeling van
het plein en het aantal beschikbare meters, kan hierin echter een kleine afwijking plaatsvinden van maximaal 4 vierkante meter per
standhouder. Minimaal aantal af te nemen m2 = 9 tot 12, mits anders is overeengekomen.

Prijs per vierkante meter:
Eenmalige pleinbijdrage per deelnemend bedrijf/organisatie

175 euro
275 euro

Bovenstaande prijzen zijn exclusief 21% BTW en inclusief standaard standruimte*, onbeperkt aantal digitale
relatiekaarten, horecaplein, uniforme uitstraling paviljoen, voordeel gezamenlijke PR en promotie,
diapresentatie op horecaplein, informatie/kennismakingsbijeenkomst deelnemers Walcherenplein.
*Standaard standruimte omvat: trussbouw (hoogte 4 mtr), vloeraankleding, verlichting, 1 elektrapunt, 1
naambordje per stand. De uniforme uitstraling van het paviljoen is een krachtig element van het
Walcherenplein. Alle standhouders maken dan ook gebruik van de standbouw van het Walcherenplein. De
inrichting en aankleding van de standruimte kan naar eigen wens geschieden. Hierbij dient wel rekening
gehouden te worden met de zichtlijnen binnen het plein en dient de aankleding er netjes en verzorgd uit te
zien.
Toewijzing en indeling op de gezamenlijke presentatieruimte vindt zoveel mogelijk plaats in overleg met de
organisatie. Uiteindelijke toewijzing standnummer geschiedt door de organisatie van Het Walcherenplein.
Inschrijven kan tot uiterlijk 1 september 2020, mits er nog ruimte beschikbaar is op het plein.
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VOORWAARDEN:
Voor de stand deelname ontvangt de inschrijver een factuur. Bedrijven gevestigd in de Gemeente Vlissingen
en Veere gaan het contract aan met de Vlissingse Bedrijven Club en ontvangen de factuur namens de
Vlissingse Bedrijven Club. Bedrijven gevestigd in de Gemeente Middelburg gaan het contract aan met de
Middelburgse Bedrijven Club en ontvangen de factuur namens de Middelburgse Bedrijven Club.
Facturatie:

Bij inschrijving voor 1 juli in twee termijnen:
Bij inschrijving tussen 1 juli en 1 september:
Betaling:

per 1-7-2019 + 1-9-2020
direct na inschrijving tot uiterlijk 1-9-2020

binnen 30 dagen

Indien een deelnemer de door hem verschuldigde betaling niet tijdig heeft overgemaakt op de betreffende
rekening, zal de initiatiefgroep hem geen standruimte toewijzen of de reeds verleende toewijzing intrekken,
onverminderd de aanspraak op volledige vergoeding van deze bedragen.
Uitgangspunt is één standhouder per standruimte.
Onderverhuur van de gereserveerde standruimte is niet toegestaan. Gezamenlijke presentatie van
bedrijven/organisaties in één standruimte dient vooraf overlegd te worden met de organisatie en door de
organisatie worden goedgekeurd. Iedere standhouder is verplicht tot het betalen van de eenmalige
pleinbijdrage. De huurder die dit formulier ondertekent, voorziet de organisatie in dat geval van de juiste
contactgegevens van alle betrokken partijen. Bij gezamenlijke standdeelname geldt een minimum afname
van 6 m2 per standhouder.
Op Het Walcherenplein wordt een gezamenlijk horecaplein gerealiseerd door SEC Catering.
Deelnemers maken voor hun horecavoorzieningen gebruik van deze faciliteiten. De factuur voor het verbruik
wordt na afloop van de beurs en op basis van nacalculatie rechtstreeks door de horecaondernemer aan de
deelnemers verzonden. Het is standhouders dan ook niet toegestaan om eigen horeca in de stand te
voorzien. Betaling van deze factuur, dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan.
Bij onvoldoende belangstelling op 1 september 2020 door ondernemers uit Vlissingen, Middelburg en Veere, hebben de organiserende
partijen (VBC & MBC) het recht de organisatie van een gezamenlijke beursdeelname voor Walcherse ondernemers te annuleren.
Reeds betaalde bijdragen worden dan teruggestort op het rekeningnummer van de huurder.

Overeenkomst ondertekend vóór 1 september 2020 retourneren aan:
Jéan Rottier – MissionPR / organisatie Walcherenplein
via gescand formulier naar: info@missionpr.nl
Na inschrijving wordt t.z.t. uw standnummer aangemaakt en ontvangt u een unieke toegangscode
waarmee u uw relaties uit kunt gaan nodigen en additionele zaken voor uw stand bestellen. Uw
standnummer en toegangscode kunt u tevens inzetten voor uw eigen promotionele activiteiten.
Bij vragen kunt u contact opnemen met
Jéan Rottier
Mission PR
telefoon: 06 20 13 58 56
mail: info@missionpr.nl

