OVEREENKOMST VERDIEPINGSSPOT

13 SEPTEMBER 2018, BRABANTHALLEN 'S HERTOGENBOSCH

ONDERGETEKENDE
volledige naam bedrijf:
contactpersoon: dhr. / mevr.*
functie:
adres / postbus:
postcode en plaats:
tel.:
e-mail:
website:
btw-nr.:
inschrijving KvK, nr.:

BOEKT:

Omschrijving verdiepingsspot

o Is standhouder van de editie 2019 van
de Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer
en maakt gebruik van de aanbieding
voor een gratis verdiepingsspot.
o Een verdiepingsspot van € 750,- **

Een Verdiepingsspot duurt 15 minuten aan een kennistafel, waar aan
verspreid over de congresvloer, onder leiding van een ‘tafelhoofd’
bezoekers snel interessante kennis kunnen opdoen over een noviteit,
een ontwikkeling of een toepassing of zomaar een gestelde vraag.

ondertekening (en eventueel firmastempel)

datum:

ondertekening HoLaPress Congresbureau

datum:

Factuuradres (indien dit adres afwijkt van bovenstaand adres)
contactpersoon: dhr. / mevr.*
adres / postbus:
postcode en plaats:
*

De contactpersoon dient juridisch bevoegd te zijn het bedrijf te vertegenwoordigen. Op deze overeenkomst zijn deelnamevoorwaarden van toepassing.
Ondergetekenden verklaren door middel van het plaatsen van hun handtekening deze deelnamevoorwaarden te hebben ontvangen en met de toepasselijkheid daarvan
op deze overeenkomst akkoord te gaan.

**

Dit en alle overige prijzen zijn exclusief de wettelijk verschuldigde btw.

De overeenkomst komt tot stand, zodra de inschrijving is ontvangen en aanvaard door HoLaPress Congresbureau.

Deze overeenkomst invullen en voorzien van uw handtekening opsturen naar:
HoLaPress Congresbureau
Postbus 625
5550 AP Valkenswaard

of

kennistafel@spotopdewerkomgeving.nl
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DEELNAMEVOORWAARDEN VERDIEPINGSSPOT

13 SEPTEMBER 2018, BRABANTHALLEN 'S HERTOGENBOSCH

Deelnamevoorwaarden Verdiepingsspot op de Werkomgeving

1. Een Verdiepingsspot is de mogelijkheid om aan een kennistafel op de congresvloer van het congres Spot op de werkomgeving, dat op 13 september 2018 wordt gehouden in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, gedurende 15 minuten
onder leiding van een ‘tafelhoofd’ bezoekers snel interessante kennis te kunnen laten opdoen over een noviteit, een
ontwikkeling of een toepassing. Er kan ook zomaar over een stelling of vraag worden gediscussieerd. Deze kennistafels
staan verspreid over de beursvloer.
2. Inschrijven voor deelname met een Verdiepingsspot kan enkel met een inschrijﬀormulier, dat volledig is ingevuld en
getekend door een bevoegde vertegenwoordiger.
3. Invulling, ondertekening en toezending door de deelnemer van het inschrijﬀormulier-deelnamebevestiging geldt als een
onherroepelijk aanbod met een Verdiepingsspot op de congresvloer. Zodra de organisator een schriftelijke bevestiging
heeft gestuurd, zal deelname onherroepelijk zijn.
4. De organisator kan in bijzondere gevallen bepalen dat een inschrijving niet in behandeling zal worden genomen.
5. De toewijzing van een Verdiepingsspot gebeurt op basis van aanmelding en beschikbaarheid. Hij zal zo spoedig mogelijk worden vastgesteld. Met het aangeven van een voorkeur voor tijd en plaats zal zo veel als mogelijk rekening worden
gehouden.
6. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de deelnemer worden ingetrokken, dan wel gewijzigd. Indien een deelnemer
een reeds ingediende inschrijving wenst te annuleren, zal hij een daartoe strekkend schriftelijk verzoek bij de organisator moeten doen.
7. De organisator is bevoegd eenzijdig de plaats en tijd van een reeds toegewezen Verdiepingsspot te wijzigen, zonder
dat de deelnemer recht kan doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak die ook mocht
worden geleden. De deelnemer verkrijgt dan het eenzijdig recht zijn deelname te annuleren.
8. De organisator is bevoegd tot annulering van een Verdiepingsspot. Indien dat het geval is, ontvangt de deelnemer
uitsluitend de betaalde kosten van zijn deelname retour. Eventuele overige gemaakte kosten van de deelname aan de
Verdiepingsspot zijn voor rekening van de deelnemer en kunnen niet verhaald worden op de organisatie.
9. Het evenement is voor alle deelnemers inclusief koﬃe/thee, lunch en afsluitende borrel.
10. Iedere standhouder van de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer 2019 met een volwaardig basiscommunicatiepakket
heeft, mits tijdig ingeschreven en zolang er plaats is op de congresvloer, recht op één deelname aan zowel de noviteiten-, c.q nieuwe productenmarkt (Informatiespots) als de kennistafels (Verdiepingsspots). Tegelijkertijd meedoen aan
beide is één deelname. Per deelname mag één persoon, door de deelnemer vooraf aan te wijzen, gratis deelnemen.De
factuur voor deelname dient voor aanvang van het evenement te worden voldaan.
11. De standhouders van de vakbeurs Facilitair & gebouwbeheer 2019, waarvan het contract voor deelname aan de vakbeurs uiterlijk 1 september 2018, bij de organisatie van de vakbeurs binnen is, kunnen gratis inschrijven voor een
Verdiepingsspot.
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