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Te verkopen producten (duidelijke en complete beschrijving):

Deze producten vallen onder: (maak een keuze tussen Commerciële verkoop en Arts & Crafts)
o

Commerciële verkoop

Materialen en benodigdheden voor quilten, patchwork, breien, haken, vilten, borduren, kantklossen, weven, spinnen, zelfmaakmode etc.

Standhuur, inclusief vloeroppervlak + standbouw:
o Tussenstand (alleen voorzijde open) 		

€ 68,50 per m2

o Hoekstand (voorzijde en 1 zijkant open)

€ 71,00 per m2

o Kopstand (3 zijden open)			

€ 73,50 per m2

Afmeting van de stand:

x

=

m2

(minimaal 2m diep)

Naam op de stand:
De stands worden kant en klaar opgeleverd, inclusief frieslijst met naamsvermelding en verlichting. Exclusief stroom, tafels en stoelen.
De minimale afmeting van een stand is 2 x 2 = 4 m2. Alleen hele meters.

Eigen standbouw, inclusief vloeroppervlak:
o Tussenstand (alleen voorzijde open) 		

€ 41,50 per m2

o Hoekstand (voorzijde en 1 zijkant open)

€ 44,00 per m2

o Eigen stand met 3 zijden open		

€ 46,50 per m2

o Eiland (rondom open)			

€ 49,00 per m2

Afmeting van de stand:

x

=

m2

(minimaal 2m diep)

Bij eigen standbouw dien je zelf te zorgen voor een nette stand met zij- en achterwanden, verlichting en vermelding firmanaam.
Exclusief stroom, tafels en stoelen. De minimale afmeting van een stand is 2 x 2 = 4 m2. Alleen hele meters.
o

Arts & Crafts

Eigengemaakte, handgemaakte, handgeverfde en ambachtelijk vervaardigde materialen/producten en textielkunst.
Kunstenaars - hobbyistentarief.
Aantal:

o Kraam 					€ 225,00

		

o Hoekkraam 				€ 235,00

		

Aantal:

De kramen worden kant en klaar opgeleverd, inclusief luifel en verlichting. Afmeting kraam 4 x 1 m, totale vloeroppervlak 4 x 2 m. Exclusief stroom.
		
o Grondplaats of extra ruimte naast de kraam
Afmeting van de grondplaats:

x

€ 21,50 per m2
=

m2

(minimaal 2m diep)

Bij het huren van alleen een grondplaats dien je zelf te zorgen voor een nette inrichting van de ruimte, naamsvermelding en evt. verlichting.
De minimale afmeting van een grondplaats is 2 x 2 = 4 m2. Extra ruimte naast de kraam is mogelijk vanaf 1 x 2 = 2 m2. Alleen hele meters.
o Ik richt een deel van mijn kraam / grondplaats in t.b.v. commerciële verkoop (maximaal 50%): meerprijs € 21,50 per m2
Afmeting commerciële verkoop:

x

=

m2

(minimaal 2m diep)

Workshop/demonstratieruimte

Als je verkoopruimte huurt, is de extra ruimte (vloeroppervlak) t.b.v. workshops/demonstraties gratis. De workshops/demo’s vinden altijd in of 		
aangrenzend aan de verkoopruimte plaats. Exclusief stroom, tafels en stoelen.
In combinatie met commerciële verkoop:
o Workshop/demo met eigen standbouw gratis
o Workshop/demo met standbouw: € 27,00 per m2
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In combinatie met Arts & Crafts:
o Workshop/demo, grondplaats gratis		
o Workshopkraam inclusief verlichting: € 53,00

Aantal:

Alleen workshopruimte, geen verkoop:
o Grondplaats: € 6,00 per m2 				

Expositieruimte
o Expositie in open ruimte: gratis (alleen staand/liggend werk: objecten/installaties)
			
		

Afmeting van de expositieruimte:				

x

o Expositieruimte met wanden (2,50 m hoog, enkelzijdig gebruik, minimaal 2 m diep), inclusief frieslijst met naam: € 20,00 per meter wand
		
o Tussenstand (alleen voorzijde open) 				
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=
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=

meter wand

		
o Hoekstand (voorzijde en 1 zijkant open) 			

x

=

m

=

meter wand

2

o Ik wil gebruik maken van de mogelijkheid om mijn kunstwerken te verkopen (deels of alles): meerprijs: € 21,50 per m2 en/of per strekkende meter
		

Afmeting van de verkoopruimte:				

x

=

m2 en/of

meter wand

Faciliteiten
o Stroomaansluiting tot 750W

€ 47,00

Aantal:		

o Stroomaansluiting tot 3.000W

€ 98,00

Aantal:				

o Extra verlichting		

€ 36,00

Aantal: 					o hele pagina

o Tafels 200x80 cm		

€ 16,00

Aantal:		

o Tafels 120x80 of 122x76 cm

€ 12,00

Aantal:			

€ 6,00

Aantal:			

o

Stoelen			

Advertentie beursboekje:

o ¼ pagina

€ 75,00

o ½ pagina

€ 110,00
€ 140,00

Opmerkingen/bijzonderheden:

Contactgegevens
Naam Bedrijf:
Contactpersoon: Dhr / Mevr:
Adres:
Postcode:				Woonplaats:
Telefoon:		

		

Mobiel:					

Datum:					

E-mail:

				Handtekening:

De inschrijving is direct bindend nadat wij dit inschrijfformulier ontvangen hebben. De bevestiging en factuur worden per mail verstuurd.
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden TPF2020.
Speciale wensen kunnen bij opmerkingen/bijzonderheden worden genoteerd, wij houden hier zoveel mogelijk rekening mee.
Let op: alle prijzen zijn excl. 21% btw. en voor drie beursdagen + 1 opbouwdag.

