
 

      Organisatiebureau Plan Effect 

      Van Reeuwijkstraat 40 

      7731 EH  OMMEN 

         

      tel. 0529-462332       

      email: sales@planeffect.com      email info@planeffect.com 

      www.planeffect.com 

 

      vrijdag 16 & zaterdag 17 maart ‘18 

          

      www.huisideesteenwijkerland.nl 

  

INSCHRIJFFORMULIER                             INZENDEN PER OMGAANDE 

   

Bedrijfsnaam:             

 

|Contactpersoon:    dhr/mw:    Voornaam:     Achternaam: 
 

(Post)adres: 
 

Postcode:       Woonplaats: 

 

Telefoonnummer:     

 

www:        E-mail Adres: 

 

Verklaart onder de bepalingen, omschreven in de bijgevoegde bepalingen en voorwaarden, deel te nemen aan de 

beurs HUIS IDEE STEENWIJKERLAND, te houden op vrijdag 16 & zaterdag 17 maart 2018 in het Rabo Theater 

De Meenthe te Steenwijk. 

Hij/zij verklaart de volgende standruimte te huren (naar wens aankruisen):  
 

O Vloeroppervlak (eigen standbouw)   

   O  3 x 2 meter à 310,- euro + verplichte stroomaansluiting à € 25,- 

   O 3 x 3 meter à 460,- euro + verplichte stroomaansluiting à € 25,- 

   O 4 x 3 meter à 550,- euro + verplichte stroomaansluiting à € 25,- 

  O 6 x 2 meter à 550,- euro + verplichte stroomaansluiting à € 25,- 

  O 5 x 3 meter à 610,- euro + verplichte stroomaansluiting à € 25,- 

  O … x … meter > 15 m², à 41,- euro per m² + verplichte stroomaansluiting à € 25,- 

 Bij het huren van vloeroppervlak dient u zelf te zorgen voor standbouw (zij- en achterwanden) en verlichting. 

Vloerbedekking (kleur zwart) is aanwezig. 

 

O Een standunit inclusief standbouw (wit) 

   O  3 x 2 meter à 490,- euro + verplichte stroomaansluiting à € 25,- 

   O 3 x 3 meter à 730,- euro + verplichte stroomaansluiting à € 25,- 

   O 4 x 3 meter à 910,- euro + verplichte stroomaansluiting à € 25,- 

  O 6 x 2 meter à 910,- euro + verplichte stroomaansluiting à € 25,- 

  O 5 x 3 meter à 1060,- euro + verplichte stroomaansluiting à € 25,- 

  O … x … meter > 15 m², à 71,- euro per m² + verplichte stroomaansluiting à € 25,- 

De stands worden kant-en-klaar opgeleverd, inclusief frieslijst met belettering (max. 20 tekens), vloerbedekking 

(kleur zwart), verlichting, stroomaansluiting en stroomverbruik.   

  O  Gewenste belettering (max. 20 tekens): …………………………………………………………………… 

 

*Beursdeelnemer ontvangt standaard 100 gratis uitnodigingskaarten voor beurs Huis Idee bij hun inschrijving. 

(entree beurs is gratis) 

 

DEELNEMER WENST: 

…… statafel met statafelrok zwart à € 25,- 

…… barkruk à € 7,50 

…… tafel (0,8 x 1,2 meter) à € 10,- 

……  stoel met armleuning à € 7,50       ALLE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW 

http://www.planeffect.com/


STAND VOORKEUR:     nr.     ………  

 

U kunt uw voorkeur voor een standnummer aangeven. De organisatie doet haar best uw wensen in te willigen. 

Mocht uw gewenste plaats al verhuurd zijn, dan nemen wij contact met u op en zoeken in overleg met u een 

gepaste oplossing. 

 

DEELNEMERSLIJST: 

 

Huur vloeroppervlak/standunit is inclusief gratis vermelding op de deelnemerslijst.  

Ondergetekende verzoekt als onderstaand op de deelnemerslijst van HUIS IDEE vermeld te worden:  

 

Bedrijfsnaam:         ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dienst/product:       ………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Woonplaats:      ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

BEURSKRANT: 

 

Heeft u daarnaast (vrijblijvend) interesse in de advertentiemogelijkheden van de beurskrant? Dan kunt u dit 

hieronder aangeven: 

O   Ja, ik heb (vrijblijvend) interesse in de advertentiemogelijkheden van de beurskrant. Graag ontvang ik  

   hierover t.z.t. vrijblijvend informatie. 

 

PRESENTATIES GEVEN: 

 

Tijdens de beurs is het mogelijk om gratis presentaties te geven, in een speciale ruimte hiervoor. 

O   Ja, ik heb (vrijblijvend) interesse in de mogelijkheden om een presentatie te geven op de beurs.  

 Binnenkort neemt de organisatie hierover contact met u op. 

   Korte omschrijving van de inhoud van uw presentatie:  

    ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Door ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende zich bekend met de Algemene Bepalingen en 

Voorwaarden van Plan Effect.  

 

 

 

...............................      ...................... ...........................  …................................. 

(plaats)     (datum)  (naam)    handtekening/firmastempel  

 

        De persoon die ondertekent verklaart op de hoogte te zijn van 

de Algemene Bepalingen en Voorwaarden en financieel  

                    aansprakelijk te zijn namens bovenstaand bedrijf. 

 

 

DIT DEEL A.U.B. GETEKEND INZENDEN NAAR  

Organisatiebureau Plan Effect - Van Reeuwijkstraat 40 - 7731 EH OMMEN 

OF E-MAILEN NAAR:  SALES@PLANEFFECT.COM 

De Algemene Bepalingen en Voorwaarden kunt u behouden 

 

      

 



ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN HUIS IDEE STEENWIJKERLAND 
 

 1. OPENINGSUREN VAN DE BEURS 

Vrijdag 16 maart 2018: 14.00-21.30 uur 

Zaterdag 17 maart 2018: 10.00-16.30 uur 

 

 2. AANVAARDING VAN DEELNEMERS EN BETALING 

Organisatiebureau Plan Effect en Rabo Theater De Meenthe, hierna te noemen de organisatie, behouden zich het 

recht voor bepaalde aanmeldingen zonder opgave van redenen niet te accepteren. De deelnemer wordt als 

zodanig erkend, als het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de BTW, uiterlijk een week voor aanvang van de 

beurs is voldaan.  

Alle incassokosten voortvloeiende uit het niet tijdig voldoen van nota's zijn geheel voor rekening van de 

deelnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het door de deelnemer 

verschuldigde bedrag met een minimum van € 135,-.  

 

 3. INRICHTING EN ONTRUIMING VAN DE STANDS 

Het opbouwen/inrichten van de stands kan gebeuren op donderdag 15 maart van 15.00 uur tot 21.30 uur (indien u 

vloeroppervlakte heeft gehuurd en dus zelf uw standbouw verzorgt) of op donderdag 15 maart van 18.00 uur tot 

21.30 uur (indien u standbouw van ons heeft gehuurd). Daarna op vrijdag 16 maart van 8.00 tot 13.00 uur. De 

stands dienen uiterlijk vrijdag 16 maart om 13.00 uur gereed te zijn. De aanvoertransporten dienen vrijdag 16 

maart om 12.00 uur beëindigd te zijn en het transportmateriaal moet dan de terreinen en gebouwen hebben 

verlaten. 

Voorts is de deelnemer verplicht zijn stand tijdens de beurs in goede staat en schoon te houden. 

 

N.B.: Het is TEN STRENGSTE verboden op de laatste beursdag tijdens de openingsuren van de beurs te starten 

met het ontruimen/afbreken van de stand. Ontruiming van de stands dient op zaterdag 17 maart na 16.30 uur te 

starten en het afbouwen kan zaterdagavond tot 20.00 uur. Wanneer u eerder dan 16.30 uur start met 

ontruimen/afbreken van de stand, brengen wij een boete van euro 200,- in rekening!  

 

 4. TOEGEWEZEN STANDRUIMTE 

De organisatie is -in geval van overmacht- bevoegd in nader overleg met de deelnemer een andere dan 

gereserveerde standruimte toe te wijzen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, mag de deelnemer zich 

zondermeer terugtrekken en wordt de overeenkomst ontbonden. Deelnemer ontvangt (voor zover betaald) 

volledige restitutie van het standgeld. 

Ook andere, niet genoemde omschreven situaties zoals onder punt 7 kunnen gevallen van overmacht zijn.  

E.e.a. ter beoordeling van de organisatie. 

 

 5. ONDERVERHUUR 

Inschrijving met twee of meer firma’s voor één stand is na overleg met de organisatie mogelijk. 

 

 6. SCHADEN/VERZEKERING  

De organisatoren stellen zich niet aansprakelijk voor vermissingen en schaden aan stand materiaal of goederen van 

deelnemers, dan wel voor ongevallen die deelnemers en hun medewerkers overkomen. Tegen brand-, storm-, 

transportschade en diefstal na inbraak in de hallen kunnen de deelnemers hun stands en artikelen verzekeren.  

De deelnemer is aansprakelijk voor schade aan de ruimte waarin de beurs wordt gehouden, veroorzaakt door zijn 

toedoen dan wel door toedoen van medewerkers of toeleveranciers van de deelnemer. Schade die bij oplevering 

van de stand voorafgaand aan de beurs geconstateerd wordt moet worden gemeld bij de organisatoren. Voor de 

schade die daarna geconstateerd wordt is de deelnemer aansprakelijk. Bij het maken van schade is de deelnemer 

verplicht dit te melden bij de organisatoren. De schade wordt verhaald op de deelnemer. 

 

 7. ANNULEREN VAN DE BEURS 

Buitengewone omstandigheden, in het geval van of ten gevolge van: brand, oorlog, nationale rouw, storm, 

overstroming, besmettelijke ziekte, oproer, staking, uitsluiting, enz. kunnen de organisatie doen bepalen dat de 

beurs geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. Reeds betaalde standhuur zal worden gerestitueerd. 

Indien de deelnemer het contract verbreekt langer dan 2 maanden voor aanvang van de eerste beursdag, is de 

deelnemer 50% van het standgeld als schadevergoeding verschuldigd. Indien de deelnemer het contract verbreekt 

2 maanden of korter voor aanvang van de beurs, moet het volledige standgeld betaald worden. 



8. UITREIKEN RECLAMEMIDDELEN TIJDENS DE BEURS 

Reclamemiddelen mogen alleen uitgereikt worden in de eigen stand. Het is niet toegestaan reclamemiddelen van 

een ander bedrijf in de stand uit te reiken aan beursbezoekers.  

 

9. AFVAL 

Afval dient in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd. Deelnemer wordt schriftelijk op de 

hoogte gesteld van de plaats van de containers en hoe het vuil te deponeren. Alle kosten te maken door de 

organisatie m.b.t. onjuist handelen van de deelnemer in dit kader, worden verhaald op de deelnemer. 

 

10. TOEGANG HALLEN EN TERREINEN DEELNEMERS EN PERSONEEL 

Deelnemers en/of personeel hebben vanaf een uur voor tot respectievelijk een uur na de officiële openings- of 

sluitingsuren, toegang tot de hallen en terreinen.  

 

11. TOE TE LATEN INZENDINGEN  

Ter beoordeling van de organisatie. 

 

12. TE EXPOSEREN GOEDEREN 

Er mogen geen artikelen en personen op zodanige wijze geëxposeerd worden dat ze in strijd zijn met de openbare 

orde, veiligheid en goede zeden. 

 

13. EXPOSEREN MET WATER 

Indien er gebruikt wordt gemaakt van een wateraansluiting, dan dient de temperatuur van het water dient kouder 

dan 20° Celsius of warmer dan 60° Celsius te zijn. Tevens dient het water minstens 1 keer per dag te worden 

ververst. Aan het water dient (behalve bij gebruik als drinkwater) in ieder geval 0,3 milligram chloor per liter water 

te worden toegevoegd. Water uit brandslangen mag niet worden benut. De wateraansluiting dient aangesloten te 

zijn op het leidingnet. Exposeren met sproeiend- en vernevelend water is verboden. 

 

14. RECHTEN EXPOSANT 

Indien de organisatie niet haar verplichtingen nakomt die te verwachten zijn op grond van omschreven bepalingen 

en voorwaarden, kan de deelnemer een vergoeding eisen van de organisatie. De hoogte van de vergoeding is 

maximaal het bedrag aan betaalde standhuur en kan nooit meer zijn.  

 

15. REGLEMENT 

In alle gevallen waarin deze bepalingen en voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.  

N.B.: Afwijkende mondelinge overeenkomsten tussen deelnemer en organisatie, zijn pas dan geldig, wanneer de 

organisatie e.e.a. schriftelijk heeft bevestigd. 

 

16. INSCHRIJVING  

Het inschrijfformulier dient PER OMGAANDE in het bezit van Organisatiebureau Plan Effect te zijn.         

 

 

     

 
 

Organisatiebureau Plan Effect       Rabo Theater De Meenthe 

 

Van Reeuwijkstraat 40     

7731 EH  OMMEN       

tel. 0529-462332         

e-mail :  sales@planeffect.com 

www.planeffect.com 


