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Correspondentie adres

Firmanaam

Adres

Postcode en plaats

Postbus, postcode en plaats

Land

Telefoon Fax

Website

KvK nummer 

BTW nummer

Contactpersoon

Functie

Email

Direct telefoonnummer

De firmanaam dient in de alfabetische lijsten te worden vermeld onder de letter ______

Factuuradres (indien afwijkend)

Firmanaam

Adres

Postcode en plaats

Postbus, postcode en plaats

Land

Contactpersoon  m / v

Aangesloten bij          Federatie Agrotechniek           COM   

Inschrijving
Per inschrijving zijn inschrijvingskosten van €450,- (exclusief BTW) verschuldigd. Deze kunnen 
niet worden teruggevorderd. 

Iedere exposant dient verplicht stroom (16A/220V) af te nemen via het expoloket.
Door inschrijving doet de inschrijver een onherroepelijk aanbod aan GTH om een over-

eenkomst te sluiten voor deelname aan GroenTechniek Holland. Pas als GTH dit aanbod 
aanvaardt, komt een overeenkomst tot stand.

Standruimte
Minimale oppervlakte standruimte in de grote groene hal is 18m2. Minimale oppervlakte 
outdoor is 100 m2. Indicatie formaten (front x diepte) outdoorstands:

100 m2 = 8x12,5 / 150 m2 = 10x15 / 200 m2 = 10x20 /  
240 m2 = 12x20 / 300 m2 = 12x25 / 400 m2 = 16x25 / 
500 m2 = 20x25 / 600 m2 = 20x30 / 700 m2 = 20x35 / 
1000 m2 = 25 x 40 / 1500 m2 = 30x50 / 2000m2 = 40x50 

Uitzonderingen op bovengenoemde in overleg met de beursorganisatie. Het vroegboektarief 
geldt tot 1 december 2012 

Tentbouw
Elke exposant met een buitenstand dient voor ontvangst van bezoekers, opslag promotie- 
materiaal en opslag van zitjes gebruik te maken van een pagodetent met vloer. Deze dienen te 
worden besteld via het GTH expoloket. Eigen tenten zijn niet toegestaan.

 Standbouw
GTH biedt deelnemers de mogelijkheid om tegen betaling gebruik te maken van ‘uniforme 
standbouw’ waarbij GTH de bouw van de stand laat verzorgen. Het is echter niet verplicht om 
dergelijke standbouw van de organisatie af te nemen. Omwille van uniformiteit, gemak, 
collectieve inkoopvoordelen en veiligheid wordt dit echter wel aangeraden. Als u besluit om uw 
eigen standbouw te gebruiken dan dient dit vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan 
de organisatie.



Aanvraag standruimte ‘Outdoor’ van ____________ m2, (+ demo ruimte ____________ m2)

Outdoor Leden* Niet leden

m2 standuimte

100-500
501 >
Demo ruimte

Aanvraag standruimte ‘Indoor’ van ____________ m2

Indoor Leden* Niet leden

m2 standuimte

18 > 

* Leden van de Federatie Agrotechniek en COM-leden

Op de beurs zullen de volgende producten/diensten worden geëxposeerd

Product/dienst Merk Naam fabrikant

De producten/diensten dienen te appelleren aan het programma, zoals opgenomen in artikel 1.2 van de Algemene voorwaarden GroenTechniek Holland 2013.
Eventueel kunnen de producten ook op een bijlage worden vermeld.

Aldus ingevuld en ondertekend door

Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger van de firma

Plaats/Datum

Handtekening, firmastempel

Uw Beursdeelname

vroegboek

€ 23,50
€ 20,50
€    1,25

vroegboek

€ 62,50

normaal

€ 28,00
€ 25,00
€    1,75

normaal

€ 67,50

Faciliteiten
Bij de deelname zijn inbegrepen deelnemersbadges, open afbouwbadges, parkeerabonne-
menten standpersoneel, uitnodigingsservice voor relaties en naamsvermelding in de beurs-
catalogus en op de website van de beurs.

In een later stadium wordt een lijst verzonden met een opgave (inclusief tarieven) van de  
door GTH tegen betaling extra aan te bieden faciliteiten voor de beurs, zoals meubilair, vloer- 
bedekking, elektra, water, verlichting, telefoon- & internetaansluitingen, overnachtingen, 
catering, enzovoort.

Betalingstermijnen
Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 21 dagen na factuurdatum. Alle verschul-
digde bedragen worden vermeerderd met BTW. Er wordt als volgt gefactureerd:
1.  Een factuur voor het inschrijfgeld à € 450,- (niet terugvorderbaar) een voorschot van €10,- 

per afgenomen meter standruimte wordt direct na ontvangst van inschrijving verstuurd.

2.   Een factuur over de resterende kosten van deelname (waaronder standhuur, standbouw, 
enzovoorts) wordt vanaf 1 mei 2013 verstuurd.

3.   Bij inschrijving / bestelling na 1 mei wordt direct een factuur verzonden voor de volledige 
inschrijvingskosten en kosten van deelname.

4.   Binnen 30 dagen na het evenement wordt een factuur verzonden voor al hetgeen de 
deelnemer op dat moment nog verschuldigd is.

 Algemene voorwaarden GroenTechniek Holland 2013
Op alle aanbiedingen die GTH doet en op alle overeenkomsten die zij sluit met betrekking tot 
GroenTechniek Holland zijn van toepassing de Algemene voorwaarden GroenTechniek 
Holland 2013 zoals afgedrukt op de achterzijde van dit inschrijfformulier. Ondergetekende 
aanvaardt toepasselijkheid van deze voorwaarden op zijn inschrijving voor en deelname aan 
GroenTechniek Holland 2013.

vroegboek

€ 19,50
€ 16,50
€    1,00

vroegboek

€ 50,-

normaal

€ 23,00
€ 20,00
€    1,50

normaal

€ 55,-

Gaarne inzenden naar 
Groentechniek Holland 2013 B.V. 
t.a.v. Exposantenadminstratie, 
Postbus 20577, 1001 NN Amsterdam 
of faxen naar +31(0)20 68 66 345
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Gaarne inzenden naar 
GroenTechniek Holland B.V. 
t.a.v. Exposantenadminstratie, 
Postbus 20577, 1001 NN Amsterdam 
of faxen naar +31(0)20 68 66 345
 
Behoudt u daarbij een kopie voor uw eigen administratie. Inschrijfformulieren 
die niet volledig zijn ingevuld en/of niet voorzien zijn van een handtekening van 
de rechtsgeldige vertegenwoordiger en bedrijfsstempel worden niet in behan-
deling genomen. Inzendingen onder voorbehoud worden niet in behandeling 
genomen.

  
www.groentechniekholland.nl

GroenTechniek Holland 2013
wordt georganiseerd door
GroenTechniek Holland B.V.
Statutair vestigingsadres
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein
Correspondentie adres
Postbus 20577
1001 NN Amsterdam
T. +31 (0)20 488 0008
F. +31 (0)20 686 6345
info@groentechniekholland.nl


