Maatschappelijke zetel: Schoonboeke 28, 9600 Ronse
BTW: BE 0463 707 015

VOORWAARDEN EN AFSPRAKEN - Trefdag 16/04/2019
De tentoonstellingsruimte is ingedeeld in units van 2,2 x 2 m en heeft alle nodige voorzieningen.
Voor scheidingswanden en achterwanden dient u zelf in te staan.
De samenwerking tussen vzw COVLA en de deelnemende firma verloopt onder volgende
voorwaarden:
Zoals vorige jaren worden alle bezoekers via een gesloten circuit doorheen de beurs geleid.
Dit zorgt ervoor dat alle standen kunnen genieten van een groot aantal bezoekers. Gezien de
positieve reacties die we hierop mochten ontvangen, zullen we dit dan ook herhalen.
Gebruik van de toiletaccommodatie is gratis.
Op het gelijkvloers wordt een beurscafé geopend. U kan daar voor een beperkt drankenaanbod en broodjeslunch terecht.
Er wordt ook een regeling uitgewerkt voor het lossen en laden op het gelijkvloers en de eerste verdieping. (Meer info volgt na inschrijving.)
Bij inschrijving volgt einde maart een tweede schrijven met een aantal concrete tips over opbouw, verloop en afbraak van de beurs, het lossen en laden, eventueel aanbod van koffie op
maandag en het standnummer (laatste 2 cijfers van de factuur!).
Het opzetten van de stand kan gebeuren op maandag 15 april 2019 vanaf 10 uur tot 19 uur
en dinsdag 16 april 2019 van 7 uur tot 8 uur, het afbreken kan vanaf 15 uur op dinsdag 16
april 2019. We vragen om deze uurregeling nauwkeurig te respecteren.
De leermiddelenbeurs vangt aan om 08.00 uur voor de bezoekers en is vrij toegankelijk tot
15.00 uur.
De factuur dient, na ontvangst ervan, volledig betaald te worden vóór 30 maart 2019.
Het betalen ervan bevestigt de deelname. Bij niet-betaling wordt de aangevraagde standplaats geannuleerd en wordt een bedrag van 200 euro gefactureerd als annulerings- en reserveringskost.
Er wordt de mogelijkheid geboden om bij inschrijving broodjes (aan € 4,50/stuk) met soep
(aan € 4,50) te bestellen. De maaltijdbon kunt u afhalen aan het onthaal.
Bij het niet-naleven van de voorwaarden kan de samenwerking verbroken worden en wordt
de standplaats geannuleerd.

Inschrijven met bijgevoegd deelnameformulier via post, fax,
e-mail :
info@vzwcovla.com of gille.raes@skynet.be

Beurscoördinator: Raes Gilbert 0475 33 08 07

