
 
 

 
de Nije Fair  
Prins Bernhardplantsoen Hengelo 

 25 september 2010 
 
Betreft: Inschrijfformulier de Nije Fair, geopend van 10.00 – 17.00 uur 
Dit formulier geeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan de Nije Fair in het Prins 
Bernhardplantsoen, gelegen in hartje Hengelo. Heeft u geen kraam of tent nodig? Informeer dan naar 
de mogelijkheden voor een grondplaats. Wij willen u verzoeken onderstaande gegevens in te vullen en 
dit inschrijfformulier aan Exposure te retourneren voor 17 september aanstaande.  
 
Contactgegevens EXPOSURE: Schalkburgerstraat 23a, 7551 GR HENGELO, Faxnummer:  
074 – 256 08 22, Telefoonnummer: 074 – 256 08 20, info@exposurebeursmanagement.nl 
             
 
Inschrijfformulier de Nije Fair 2010 
  
Naam bedrijf:   ……………………………………………………………… 
 
Contactpersoon:   …………………………………………………………M/V 
 
Postadres:    ……………………………………………………………… 
 
Postcode & plaats:  ……………………………………………………………… 
 
Telefoon- en Faxnummer: ……………………………………………………………… 
 
Mobiel telefoonnummer: ……………………………………………………………… 
 
E-mail adres:   ……………………………………………………………… 
 
Website:   ……………………………………………………………… 
 
Productomschrijving:  ……………………………………………………………… 
 
    ……………………………………………………………… 
 
Aantal kramen*:  …………………………………  ……….à € 45,- per kraam 
 
Aantal tenten**:   ……………………………………………à €100,- per tent 
 
Aantal strekkende meters grondplaats: ………………………………......à € 15,- per meter 
(uitsluitend in overleg) 
Elektra    ………………………………  ………….à € 40,- per aansluiting 
             
* Kramen à 4 meter zijn voorzien van luifeltje. Prijzen zijn excl. 19% BTW. 
** Partytent à 4x2 meter met aluminiumframe en doeken. Prijzen zijn excl. 19% BTW. 
 
Ondertekende gaat akkoord met algemene voorwaarden van de Fair zoals vermeld op de 
achterzijde van de uitnodigingsbrief. 
Datum:                                                                    Handtekening voor akkoord: 

mailto:info@exposurebeursmanagement.nl


 
 
 
 
 
Nije Fair 25 september 2010 
 
 
Algemene voorwaarden  
 
 
Voorwaarden tot deelname aan de Nije Fair in het Prins Bernhardplantsoen 2010: 

1. Deelnemers kunnen gebruiken maken van de door de organisatie beschikbaar 
gestelde kramen of pagodetenten. 

2. U dient de producten te verkopen zoals aangegeven op het inschrijfformulier. 
3. Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan alle aanwijzingen van de organisatie. 
4. Bij ontvangst van het inschrijfformulier stuurt Exposure u een bevestiging met een 

factuur voor de deelnamekosten, als deze factuur is betaald zal Exposure de 
definitieve plaats voor u reserveren.  

5. Afmelding is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Bij annulering van deelname zal 50% van 
de deelnamekosten in rekening worden gebracht.  

6. De kramen en pagodetenten zijn vanaf 8.30 uur beschikbaar om in te richten. 
7. Om 9.30 uur dienen alle auto’s en aanhangers van de fair verwijderd te zijn.  
8. Het is niet mogelijk om een bus of auto achter de kraam of pagodetent te plaatsen.  
9. Alle kramen en tenten moeten uiterlijk om 10.00 uur zijn ingericht en dienen uiterlijk 

een uur na sluitingstijd te zijn opgeruimd. Het aanvoeren van materialen met de auto 
na 10.00 uur is niet toegestaan. 

10. De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke geleden 
schade(n) dan ook. 

11. Deelnemers dienen zorg te dragen dat eventuele bomen of andere beplantingen niet 
wordt beschadigd. 

12. Iedere deelnemer is verplicht zijn/ haar kraam of pagodetent schoon op te leveren. 
13. Het is niet toegestaan de Fair voor sluitingstijd te verlaten.  

 


