
Evenementenbureau Second Events
De Haven 1
9468 CP  Annen
Telefoon 0592-273903
E-mail: info@second-events.nl

INSCHRIJVINGSFORMULIER (blad 1) Website: www.second-events.nl

IJsselhallen Zwolle Website: www.handwerkbeurs.nl

donderdag 12 mei t/m zondag 15 mei 2022
Deelnemer

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Straat, huisnummer:

Postcode, plaats:

Telefoon:

Fax:

Website:

E-mail:

BTW nummer:
Inschrijving Kamer van Koophandel:
Standhuur  commerciële verkoop - incl. standbouw

Een standunit inclusief vloeroppervlak en complete standbouw Ijsselhal:

O Tussenstand (alleen voorzijde open) € 77,50 per m2
O Hoekstand (voorzijde + 1 zijkant open) € 80,00 per m2
O Kopstand (voorzijde + beide zijkanten open) € 82,50 per m2

Afmeting van de standruimte ____ x ____ = m2 
Gewenste tekst belettering frieslijst, maximaal 12 letters:

extra letters (na de gratis 12 letters) x € 2,50
De stands worden kant en klaar opgeleverd, incl. frieslijst met naamsvermelding, vloerbedekking,
verlichting, stroomaansluiting, vermelding op www.handwerkbeurs.nl en in beursmagazine. 
Minimaal af te nemen standunit bedraagt 2 x 3 meter.

Standhuur  commerciële verkoop - eigen standbouw
O Vloeroppervlak (eigen standbouw), aangrenzende plaatsen IJsselhal            € 49,00 per m2.

O Vloeroppervlak (eigen standbouw), eiland of aan 3 zijden vrij IJsselhal           € 54,00 per m2.

Afmeting van de standruimte ____  x ____  = m2 

Bij het huren van vloeroppervlak dient u zelf te zorgen voor standbouw (zij- en achterwanden), verlichting en
vermelding firmanaam op de stand (zie ook bepalingen en voorwaarden). De prijs is incl. vermelding op
www.handwerkbeurs.nl en in de beurscatalogus en incl. stroomaansluiting. 
Minimaal af te nemen vloeroppervlak bedraagt 2 x 3 meter. Zie ook punt 7 in de algemene voorwaarden.

Standplaats voorkeur (niet verplicht)

1e keuze: Standnummer evt. combinatie met standnummer:
2e keuze: Standnummer evt. combinatie met standnummer:



Evenementenbureau Second Events
De Haven 1
9468 CP  Annen
Telefoon 0592-273903
E-mail: info@second-events.nl

INSCHRIJVINGSFORMULIER (blad 2) Website: www.second-events.nl
Website: www.handwerkbeurs.nl

IJsselhallen Zwolle
donderdag 12 mei t/m zondag 15 mei 2022
Optionele kosten
(aantal)

_______     Tafels (incl. plaatsing) 1.20 x 0,80 cm. à € 15,00
_______     Stoelen (incl. plaatsing) à € 7,00
_______     Extra spotlights in de stand (alleen voor standunits incl. standbouw) à € 45,95
_______     Extra flyers ter promotie (u ontvangt standaard 250 stuks) gratis
_______     Standaard is uw stand incl. stroomaansluiting, voor krachtstroom of extra aansluiting neemt u contact op
_______     Extra deelnemerskaarten à € 5,00 (zie punt 2 bepalingen en voorwaarden)

Workshops
Ik wil graag een workshop geven tijdens de beurs. De ruimte hiervoor wordt door de organisatie beschikbaar gesteld in de
vorm van workshoppleinen. Getracht wordt uw workshop zo dicht mogelijk bij uw stand te plaatsen, dit kan niet 
gegarandeerd worden. Voor het geven van workshops in de eigen stand wordt geen korting gegeven.
gegarandeerd worden. De benodigde tafels en stoelen dient u te huren:

_______     Tafels (incl. plaatsing, maximaal 10 stuks) 1.20 x 0,80 cm. à € 15,00
_______     Stoelen (incl. plaatsing, maximaal 12 stuks) à € 7,00

O     Ik wil een workshop geven maar neem eigen meubilair mee

Segment

O Breien O Kantklossen
O Haken O Zelf-maak-mode
O Borduren O Textielverf/verven
O Vilt O Spinnen/weven
O Kralen/sieraden O Boeken/tijdschriften
O Quilten O Anders:……………………………………

Activiteiten
Ik heb interesse in deelname aan de volgende onderdelen, neem hierover contact met mij op:

O Sponsoring
O Banneradvertentie op website www.handwerkbeurs.nl (€ 15,00 p.m., afname per 6 maanden)
O Ik heb interesse in standcatering en ontvang hierover graag informatie.
O Ik wens GEEN flyers te ontvangen

Let op: alle genoemde prijzen zijn excl. btw en voor 4 beursdagen.
Ondertekening

Naam:

Datum:

Handtekening:

Uw inschrijving is direct bindend nadat wij uw volledig ingevulde inschrijving hebben ontvangen. U ontvangt daarna
een bevestiging. U verklaart hiermee kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden.


