
 
INSCHRIJFFORMULIER EXPOSANTEN  8 maart 2020 
 
 
1. Basispakket 1 ; standruimte 2 x 3 m2 € 695,- excl BTW.  
 
U dient zelf te zorgen voor bijv. een kleine achterwand of roll-up banner(s) om 
uw ruimte verder aan te kleden. Inbegrepen in het basispakket 2 x 3 m2  

• Standruimte : twee meter breed x drie meter diep 
• 100 relatie kaarten + 100 losse kaarten voor het event  
• 10 consumptiebonnen van Amphion Horeca 
• Branche exclusiviteit max 2 in uw branche 
• Uw logo op de website van het Achterhoek Klasse Event  

Het basis pakket is uit te breiden met diverse extra opties. Deze opties 
kunt u aangeven op het inschrijfformulier. 
 

 
2. Basispakket 2 ; standruimte 3 x 3 m2 € 895,- excl BTW.  
U dient zelf te zorgen voor bijv. een kleine achterwand of roll-up banner(s) om 
uw ruimte verder aan te kleden. Inbegrepen in het basisakket 3 x 3 m2  

• Standruimte 3 meter breed x 3 meter diep  
• 100 relatiekaarten + 100 losse kaarten voor het event 
• 10 consumptiebonnen van Amphion Horeca 
• Branche exclusiviteit max. 2 in uw branche 
• Uw logo op de website van het Achterhoek Klasse Event  

 
 
3. Basispakket 3 ; standruimte auto partners pakket 3 ; standruimte 
kleine zaal & buiten   € 895,- excl BTW.  
U dient zelf te zorgen voor bijv. een kleine achterwand of roll-up banner(s) om 
uw ruimte verder aan te kleden. Inbegrepen in het basisakket ; 
 

• Standruimte buiten 1 auto en in de kleine zaal 2 auto’s  
• 100 relatiekaarten + 100 losse kaarten voor het event  
• 10 consumptiebonnen van Amphion Horeca 
• Branche exclusiviteit max 3 in uw branche 
• Uw logo op de website van het Achterhoek Klasse Event  

 
 
Overige vormen van deelname aan dit event zijn bespreekbaar, zoals 
bijvoorbeeld maatwerk t.a.v. standruimte. 
 
Graag ook aangeven of u extra stopcontacten wenst! Verder is de inrichting 
voor uw eigen rekening. Wij verzorgen een afgebakende ruimte conform uw 
pakket. 
 
De aanbetaling voor deelname aan het Achterhoeks Klasse Event op 8 
maart 2020 bedragen € 250,- per exposant per afgenomen stand. Deze 
dient uiterlijk 1 december 2019 betaald te zijn. Graag onder vermelding 
van uw bedrijfsnaam en pakketnummer, zie boven.  
 
Uw betaling kan geschieden op ;  

NL 29 INGB 0005 0549 44 t.n.v. Buro Achterhoek te Etten.            



 
 
 
 
 
 
 
INSCHRIJFFORMULIER EXPOSANTEN 
Achterhoeks Klasse Event 8 maart 2020 
Locatie Amphion te Doetinchem 
 
 
  
Naam Bedrijf / Instelling:   
Adres (factuuradres):   
Postcode en plaats:   
Website:   
Contactpersoon (voor correspondentie):   
E-mail contactpersoon:   
Telefoon contactpersoon:   
KvK Nummer:   
BTW Nummer:   
IBAN nummer:   
  
 
Pakket Keuze: 
  
Ik wil graag het volgende bestellen:  
 
1. Basispakket 1 ; € 695,- excl BTW  
 
2. Basispakket 2 ; € 895,- excl BTW 
 
3. Buitenstand 3 ; € 895,- excl BTW 
 

 

 
 
*Ondergetekende verklaart alles naar waarheid te hebben ingevuld, is 
tekenbevoegd namens het bedrijf waar ondergetekende werkzaam is en gaat 
akkoord met de algemene voorwaarden en deelnamevoorwaarden.  
 
 
Correspondentieadres Achterhoeks Klasse Event. 
Ed Smit 
Molenstraat 43 
7075 BB Etten        
 
Handtekening voor akkoord;	

..........................................................	 	 	 	 	 	 	


