SALON van de
MEDE-EIGENDOM

EXPOSANT - AANVRAAG TOT DEELNAME
Gelieve ingevuld en ondertekend te bezorgen aan de organisator van het
salon op contact@salonvandemedeeigendom.be
(demande d’admission également disponible en français)

1. Gegevens exposant-deelnemer (graag hoofdletters aub)
(voor publicatie catalogus en website)

Firmanaam : .....................................................................................

SALON de la
COPROPRIETE

Adres : ..............................................................................................
Postcode : ............... Gemeente : ....................................................
Land : ...............................................................................................
Website : ..........................................................................................
E-mail algemeen : ............................................................................
T algemeen : ....................................................................................

salonvandemedeeigendom.be

vrijdag 22 nov
zaterdag 23 nov
2019
09u30 - 18u00

GEEF IN ONDERSTAANDE VAK DE NAAM VOOR DE FRIES VAN UW STAND OP :

CONTACTPERSOON voor het SALON - Beurscoordinator

(Praktische voorbereiding salon en stand) (slechts één persoon aanduiden)

Voornaam : ......................................................................................
salondelacopropriete.be

vendredi 22 nov
samedi 23 nov
2019
09h30 - 18h00

Naam : .............................................................................................
T (dir.lijn) : ........................................................................................
GSM : ..............................................................................................
e-mail : .............................................................................................
(verleent eveneens toegang tot de webshop van Brussels Expo)
FACTURATIEGEGEVENS verplicht in te vullen
eveneens ten behoeve van Brussels Expo

Unie van Syndici vzw
Dokter Prieëlslaan 3
9340 Oordegem
uvsyndici.be

Firmanaam : .....................................................................................
Juridische vorm : ..............................................................................
BTW-nr: ............................................................................................
KBO-nr: (enkel indien niet BTW-plichtig) .........................................
Indien de BTW niet aangerekend moet worden, gelieve het artikel
van exoneratie aan te geven die op de factuur moet voorkomen :

Union des Syndics asbl
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles
ufsyndics.be

..........................................................................................................
Zonder deze vermelding wordt de BTW van 21% aangerekend.
Facturatieadres anders dan het correspondentieadres hierboven :
Adres : .............................................................................................
Postcode : ................... Gemeente : ................................................

BRUSSELS EXPO
Heyzel
PALEIS 1
PALAIS 1

Land : ...............................................................................................
AANVRAAG EXPOSANT Salon Mede-eigendom - 22-23 nov. 2019.
UDS asbl, Rue Colonel Bourg 101, 1030 Brussel, RPR 0547.925.284
Coordinatie exposanten : Mevr. D. Krickovic, gsm 0499 511 995, contact@salonvandemedeeigendom.be
Coordinatie salon en financiën : Dhr Christian Louwagie, salon@salonvandemedeeigendom.
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2. Bestelling modules met basisuitrusting

- de modules zijn aangeklede oppervlaktes, verder in te richten door de exposant
- de modules zijn 9m² groot, binnenmaat ca 2,95x2,95 m
- zijn inbegrepen: het tapijt, de witte wanden (2,50m hoog), 4 spots, 1 stopcontact, fries met firmanaam zoals door u aangegeven op vorige bladzijde en
identificatie stand.
- de modules worden verder geleverd zonder meubels, planten, accessoires, ...

Wenst u een naakte oppervlakte (zonder uitrusting)? Hier aanvinken aub:

SALON de la
COPROPRIETE

Prijzen modules 9m² voor de volle twee dagen
=> Toplocatie (hoekmodule, rond catering, zichtbaarheid, ... )
4.800,- euro/module van 9m² (te vermeerderen met 21% btw)
Ik bestel ....... module(s) op toplocatie met nummer(s) : .................................

=> Standaard locatie

subtotaal : ............................ euro

3.800,- euro/module van 9m² (te vermeerderen met 21% btw)
Ik bestel ....... module(s) met gekozen nummer(s) : ........................................
subtotaal : ............................ euro

salonvandemedeeigendom.be

vrijdag 22 nov
zaterdag 23 nov
2019
09u30 - 18u00
salondelacopropriete.be

vendredi 22 nov
samedi 23 nov
2019
09h30 - 18h00

TOTAAL : ........................... euro
De layout van het salon is beschikbaar op onze website
www.salonvandemedeeigendom.be. Voor zover de gekozen plaatsen nog
beschikbaar zijn krijgen de deelnemende sponsors van UVS en van UDS voorrang in hun keuze.
De gekozen modules zijn slechts definitief toegewezen na bevestiging van
de organisatoren van het salon en na betaling/ontvangst van het inschrijvingsgeld.

3. Voordelen exposanten

- het aantal deelnemende medewerkers op de standen is niet beperkt.
- het salon is gratis voor alle genodigden van de exposanten, maar het toegangsticket kan enkel verkregen worden via inschrijving (website).
- een gratis ontbijt wordt aangeboden tussen 08u30 en 09u30.
- gratis vermelding in de catalogus alsook op de website (tikfouten en layout
fouten niet ten laste van de organisator).
- verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is inbegrepen.

4. Verdere toeleveringen
Unie van Syndici vzw
Dokter Prieëlslaan 3
9340 Oordegem
uvsyndici.be

Elke exposant krijgt na zijn definitieve inschrijving een toegangscode tot de
website van Brussels Expo ten einde verdere items te bestellen zoals meubels,
planten, bijkomende voorzieningen, internet, enz ....
De afrekeningen hiervoor gebeuren rechtstreeks via Brussels Expo.
De exposant die zich hierbij inschrijft verklaart zich algeheel te conformeren
aan alle richtlijnen van Brussels Expo, alsook kennis genomen te hebben
van alle verplichtingen die door de exposanten dienen nageleefd te worden.
Deze richtlijnen zijn beschikbaar op de website van Brussels Expo.

Union des Syndics asbl
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles
ufsyndics.be

De intekening hieronder is onherroepelijk bindend voor de exposant.
Annulaties geven geen recht op terugbetaling.
naam en functie

datum : ......../........./2019

handtekening
BRUSSELS EXPO
Heyzel
PALEIS 1
PALAIS 1
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