
Inschrijfformulier 

pagodetent
10x5

pagodetent
5x5

pagodetent
4x4

luifeltent
6x3

luifeltent
3x3

dubbele 
kraam

enkele 
kraam

grondoppervlak 84 m2 
(14 x 6 m)

54 m2 
(9 x 5 m)

35 m2 
(7 x 5 m)

24 m2 

(6 x 4 m)
12 m2 

(4 x 3 m)
28 m2

(8 x 3.5 m)
14 m2

(4 x 3.5 m)

vermelding in de
fairgids, Terdege, RD 
en op de website

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

exposantenkaarten 8 8 8 7 6 5 4

relatiekaarten 6 4 2 0 0 0 0

stroomaansluiting 
(3kw)

gratis gratis gratis gratis gratis €155,00 €155,00

banner op 
terdegezomerfair.nl

gratis gratis gratis €85,00 €85,00 €85,00 €85,00

eventtraining eerste 
persoon 

gratis

eerste 
persoon 

gratis

eerste 
persoon 

gratis

€75 
p.p.

€75 
p.p.

€75 
p.p.

€75
p.p.

korting op adverten-
tie in Fair Magazine

25%* 20%* 15%* - - - -

prijs €2975,00 €1849,00 €1225,00 €995,00 €645,00 €844,00 €495,00

Vink uw keuze aan

*op 1/1 pagina of 1/2 pagina

1. Factuurgegevens

2. Gegevens voor promotie

3. Kies uw pakket

De volgende gegevens worden vermeld op de website, in het Fair Magazine en in het Reformatorisch Dagblad.

Bedrijfsnaam

Postadres Postcode/plaats

Telefoon Mobiel

Contactpersoon        m/v

E-mail contactpersoon

E-mail factuur IBAN

Bedrijfsnaam      In deelnemerslijst onder letter

Website

Product/dienst (max. 50 tekens)



Openingsdagen en -tijden:
woensdag 29 juli van 10.00 tot 21.00 uur
donderdag 30 juli van 10.00 tot 21.00 uur
vrijdag 31 juli van 10.00 tot 21.00 uur
zaterdag 1 augustus van 10.00 tot 17.00 uur

Bij annulering meer dan een maand voor het evene-
ment, moet door de standhouder 50% van de totale 
factuur worden voldaan. Bij annulering minder dan 
een maand voor het evenement, moet door de stand-
houder 75% van de totale factuur worden voldaan.

De inrichtingsdagen voor tenten zijn op maandag 27 
juli en dinsdag 28 juli van 8.00 tot 20.00 uur. De inrich-
tingsdag voor kramen is op dinsdag 28 juli van 8.00 tot 
20.00 uur. 

Ontruimen van kramen dient te geschieden op za-
terdag 1 augustus voor 19.00 uur. Ontruimen van de 
tenten dient te geschieden op zaterdag 1 augustus van 
17.00 tot 22.00 uur en maandag 3 augustus van 8.00 
tot 13.00 uur. Op zondag is geen op- en afbouw toege-
staan.

Het aanbieden van een consumptie in de stand van 
de deelnemer zelf is toegestaan. Verkoop dient met 
toestemming van RD Evenementen plaats te vinden. 
Alcoholhoudende producten zijn niet toegestaan!

Toelichting en andere algemene voorwaarden zie 
www.terdegezomerfair.nl/voorwaarden

4. Extra opties         

5. Betaling         

6. Voorwaarden       

 Onoverdekte verkoopruimte (€21,00 per m2)
 Grootte verkoopruimte: ______ m2

 formaat ___ x ___ m
 (exclusief verplicht deelnamepakket van €155,00. Exclusief faciliteiten)

 3 kW stroom 
 (tarief is afhankelijk van uw pakket, zie stap 3 van dit formulier)

 6 kW stroom 
 (toeslag van €100,00 op uw 3 kW stroomprijs)

 Eventtraining door Govert-Henk Mijnders (data en locatie volgt)
 Tarief is afhankelijk van uw pakket (zie stap 3 van dit formulier). Vol = vol
 Aantal personen: ___  

 Meubilair voor uw stand kunt u eenvoudig en met korting bestellen via www.skippy-rent.nl/   
 terdege-zomerfair-2020. U betaald eenmalig het dagtarief voor de hele fairperiode.

Na ontvangst van uw inschrijving en de aanvaarding daarvan, zal het bedrag in termijnen automatisch van uw 
rekening worden afgeschreven. Zowel de standhuur als bijkomende kosten zullen geïncasseerd worden. Alle 
genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.

Let op: de datum van inschrijving is bepalend voor het aantal incassotermijnen. De termijnen kunt u terugvin-
den op de factuur. 

Volledig ingevuld formulier kunt u mailen naar info@terdegezomerfair.nl. Let op: Sla dit formulier op onder uw 
eigen bedrijsnaam! Per post: origineel formulier sturen naar Terdege Zomerfair, Postbus 613, 7300 AP, Apeldoorn.

 Ik verklaar deel te nemen aan de Terdege Zomerfair 2020 zoals hierboven omschreven    
 en ga akkoord met betaling via automatische incasso en de algemene voorwaarden.

Datum...............................................      Naam...............................................
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