UITNODIGING STANDHOUDERS

BCB-najaarsbeurs
Maandag 18 september 2017

Harderwijk, donderdag 1 juni 2017

Geachte heer/mevrouw,
Op maandag 18 september 2017 organiseert BCB de najaarsbeurs in zaal 3 van Expo Houten. We nodigen u van
harte uit om u in te schrijven als standhouder. Dit kan door reservering van tafels of door het reserveren van
kale vloeroppervlakte. De beursvloer is geopend van 09.00 tot 17.00 uur. U kunt vanaf 07.00 uur opbouwen.
Tarieven
De tarieven voor tafelhuur, vierkante meters en meubilair staan in het bijgevoegde reglement. De tafels zijn
standaard voorzien van wit tafellinnen (niet tot aan de grond) en drie stoelen. Wanneer u een tafelrok (zwart,
wel tot aan de grond) bestelt, wordt het witte linnen over de rok gelegd.
Wanneer u vóór dinsdag 1 augustus inschrijft, ontvangt u een korting van 20%.
Catering
De standprijs is inclusief catering gedurende de beursuren (koffie, thee en lunchbuffet). Per tafel heeft u voor
één persoon recht op deze gratis catering inclusief lunchbuffet. Indien u niet weg kunt achter uw stand
brengen wij op verzoek uw gewenste lunch. U kunt dat op het opgaveformulier aangeven onder het kopje
bijzondere wensen. Indien u met meer personen dan het aantal gereserveerde tafels gebruik wilt maken van de
gratis catering kan dat tegen een aanvullend bedrag van € 20,- per persoon. Ook dat kunt u aangeven op het
opgaveformulier. Alvast om over na te denken: u kunt na de beurs tussen 17.00 en 19.00 uur voor € 17,50 p.p.
genieten van een lekkere dagschotel inclusief een drankje in het Expo Restaurant.
Bevestiging
Begin augustus ontvangt u een bevestiging van uw reservering. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de
beurs ontvangt u van ons een beursplattegrond en laatste informatie.
Wanneer u zich inschrijft voor de BCB-najaarsbeurs, geeft u daarmee aan akkoord te gaan met het Reglement
BCB-najaarsbeurs 2017 (zie bijlage). We zien uw inschrijving graag tegemoet!
Met vriendelijke groet, namens BCB,

Nelleke Weeda-de Jong
Marketing & Communicatie
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