
INSCHRIJFFORMULIER
(Dit is een bindend inschrijfformulier voor deelname aan de DrankenbeurZ  
(De Vakbeurs voor Slijterij en Wijnhandel) op zo. 17- en ma. 18 september 2023)  
LOCATIE: Evenementenhal Gorinchem – Franklinweg 2 – 4207 HZ Gorinchem 
________________________________________________________________________________ 
Aanvrager: 
Bedrijfsnaam  : -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adres  : -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Postcode / Plaats : -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contactpersoon : -------------------------------------------------------------  Func�e: : ---------------------- 
Telefoonnummer : ------------------------------------------------- Mobiel : ----------------------------------- 
E-mail  : -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-mail factuur  : -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kvk Nummer  : ------------------------------------------Plaats van Inschrijving : ------------------------ 
BTW Nummer  : -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
______________________________________________________________________________ 

Aanvraag voor: --------  m² stand oppervlakte, inclusief standbouw en elektra aanslui�ng 
en verbruik Inclusief statafel met 2 krukken, frieslijst met LED verlich�ng 
en naambordje op stand. Minimum stand oppervlakte is 10 m² 
Eigen standbouw minimaal 25 m² (zonder meerprijs) 
Prijs  € 189,00/m²  excl. 21 % b.t.w. 

(op aanvraag kunnen, tegen meerprijs, extra standbouwitems, glaswerk en meubilair worden 
besteld, dit word later gedeeld in het beurs handboek) 

- Hoektoeslag   - €   95,00 per gewenste hoek 
- Inschrij�osten  - € 150,00 

________________________________________________________________________________ 

Omschrijving van de te exposeren ar�kelen in de standruimte 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bijzondere wensen m.b.t. de standruimte 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanvrager verklaart zich akkoord met de gestelde voorwaarden ten einde deel te kunnen nemen 
aan de DrankenbeurZ 2023 

Naam: --------------------------------------------- 
Datum: -------------------------------------------    Handtekening: --------------------------------------------- 

Gaarne inschrijfformulier ingevuld en ondertekend sturen aan: info@drankenbeurz.nl 

mailto:info@drankenbeurz.nl


 

 

DEELNEMERSVOORSCHRIFTEN 
 
Beurs, Datum en Locatie 
DrankenbeurZ 2023, zondag  17 en maandag 18 september 2023 in  
de Evenementenhal te Gorinchem 
 
Openingstijden 
Zondag     17 september   van 10.30 uur - 18.00 uur 
Maandag   18 september   van 10.30 uur – 18.00 uur 
 
Opbouw/Inrichten en Afbouw/Ontruimen 
Opbouw op vr. 16 sept-  van 8.00 uur-20.00 uur 
Afbouw op ma. 18 sept- van 18.00 uur – 23.00 uur 
 
Omschrijving Standbouw: 

- Witte systeemwanden 100 cm x 250 cm 
- Vloerbedekking (antracietgrijs) 
- Frieslijst met LED verlichting 
- Stand met naambord 
- Inclusief hoofdaansluiting elektriciteit 3 kW 
- 1 wandcontactdoos (3 kW) 
- Inclusief verbruik elektriciteit 

 
Voorwaarden inschrijving 

I Inschrijving als exposant, middels dit formulier is bindend 
II DrankenbeurZ behoudt zich het recht voor 

1-De beurs geen doorgang te laten vinden op grond van marktomstandigheden 
2-De inschrijving af te wijzen, desnoods zonder opgaaf van reden 

III Afwijzing of annulering van de inschrijving op grond van artikel II van deze voorwaarden zal 
nooit leiden tot enig recht op vergoeding van schade of beweerde schade. 

 
Betaling 
De deelnemer gaat akkoord met de volgende betalingsvoorwaarden: 

- Bij inschrijving word direct € 50,00,- per gereserveerde m² in rekening gebracht. 
Deze factuur dient binnen 8 dagen aan ons betaald te zijn anders vervalt de reservering.  

- Voor de resterende m² krijgt u 3 maanden voor aanvang van de beurs onze factuur.  
- Betalingstermijn van onze  facturen is 8 dagen na factuurdatum. 

 
Betalingen op rekeningnummer NL 53 INGB 0000 1667 79 t.n.v. HJ van Pelt  
o.v.v. debiteuren- en factuurnummer. 
 
Beurshandboek 
Alle zaken omtrent het inhuren van extra beurs meubilair, glaswerk en aankleding kunt u 
terugvinden in het beurshandboek, dat later met u zal worden gedeeld. Ook de aanvraag van 
water aan- en afvoer bij de stand is opgenomen in het handboek. Ingehuurde items of andere 
extra’s worden na afloop van de beurs aan u doorberekend en dienen binnen 8 dagen na 
factuurdatum aan ons te worden betaald.   
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