
Inschrijfformulier 
Als jullie organisatie wil participeren in ons event, kan dit d.m.v. het volledig (digitaal) invullen en 
retourneren van dit formulier. Wees dus snel zodat je verzekerd bent van een mooie stand. 
Mondelinge toezegging of aparte e-mails worden niet in behandeling genomen. 

Dit jaar worden de facturen vanuit 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch verstuurd. Alleen na 
betaling van de factuur (uiterlijk binnen 4 weken na aanmelding) ben je verzekerd van jullie 
standplaats. Anders komt deze te vervallen. 

Heb je nog vragen omtrent de mogelijkheden of wil je op een andere manier bijdragen aan het 
succes van dit event. Neem dan contact op met Venticare, Floortje Stevens (floortje@venticare.nl). 

Factuur gegevens 
Naam contactpersoon: 
Functie: 
Bedrijf: 
Factuuradres 
Postcode: Plaats: 
Telefoon contactpersoon: E-mail:
Inkoop-/ordernummer voor op de factuur: 

Wij willen graag participeren in het evenement met: 

Sponsorpakket (graag een 1 plaatsen voor wat van toepassing is) 
Omschrijving Prijs in € 

 Sponsorpakket Goud 
Sponsorpakket Zilver 
Sponsorpakket Brons 

Sponsor mogelijkheden 
Aantal Omschrijving Prijs in € 

Branding Dexter zaal (prijs per dag per Dexter zaal) 
Extra sponsormogelijkheden (Prijs op aanvraag) 

Beursvloer (prijzen zijn per 2 dagen) 

Verklaring en ondertekening 
Door het invullen, het (digitaal) ondertekenen en opsturen van dit formulier verklaar ik akkoord te gaan met 
de kosten. En op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden. 

Datum 

Handtekening 

Stuur het volledige en ondertekende formulier naar floortje@venticare.nl 

Aantal Omschrijving Prijs in € 

m2 beursvloer (prijs per m2) 

Tafel 1,60 x 0,80 m + 2 stoelen 

Statafel + 2 krukken 

Vaste internetkabel (Wifi = gratis) 

Verlengsnoer 

Tapijt (prijs per m2) 

TV 55 inch 

Extra standbemanning 

Prijs totaal in € 
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