Lusitanokeuring 25 September 2016
Ondergetekende, rechtsgeldig onderstaande firma vertegenwoordigende, verklaart onder de bepalingen, omschreven in de voor
de vereniging Lusitano Vrienden Nederland geldende ‘Standhoudersbepalingen’, met welke bepalingen hij/zij hierbij
uitdrukkelijk akkoord gaat, te willen deelnemen aan de Lusitanokeuring 2016.

Exposantengegevens:
Firmanaam:
Merknaam:
Adres:
Postcode en plaats:
Land:
Telefoon:
Website:
E-mail algemeen:
Contactpersoon:
Productomschrijving:

Factuuradres (indien deze gegevens afwijken van de vermelde exposantengegevens):
Firmanaam:
Adres:
Postcode en Plaats:
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Ja, ik reserveer voor de Lusitanokeuring 2016 de volgende stand en/of sponsormogelijkheden:
O 1 plaats van 2 x 4 meter met 1 marktkraam

€45,-

O 1 plaats van 2 x 8 meter met 2 marktkramen

€85,-

O ¼ pagina advertentie programma boekje

€30

O ½ pagina advertentie programma boekje

€60,-

O 1 pagina advertentie programma boekje

€100,-

O prijzen voor een rubriek met naamsvermelding op deken

€75,-

O linten voor een rubriek

€ 25,-

Pakket:
O advertentie hele pagina en banner/vlag

€ 120

O advertentie hele pagina, banner en stand

€ 150

O linten rubriek, advertentie, banner en stand

€ 175,-

O rubriek met dekenvermelding, advertentie, banner en stand,

€ 200,-

O hoofdsponser: rubriek met dekenvermelding,
advertentie op achterzijde boekje, banner en stand

€ 300,-

Naam:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Stuur dit formulier naar:
Per post: Lusitano Vrienden Nederland, t.a.v. Richard Jansen, Koepelberg 13, 2211 DV Noordwijkerhout
Per e-mail: info@lusitanovrienden.com

Verzekering, in welke vorm dan ook en tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. Wij adviseren u een z.g.
transport verblijfsverzekering t.b.v. uw eigendommen af te sluiten.
Betaling van de standhuur dient te geschieden voor aanvang van het evenement. U ontvangt hiervoor tijdig een
factuur.
Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. De eventuele kosten zijn afhankelijk van de termijn van
annulering. Zie ook de algemene standhouderbepalingen.

Acceptatie van uw aanmelding gebeurt stilzwijgend, tenzij de vereniging Lusitano Vrienden Nederland uw
aanmelding weigert. De vereniging kan indien daartoe aanleiding bestaat op elk moment uw aanmelding cancelen, al
dan niet met opgaaf van redenen; eventueel betaalde gelden worden geretourneerd.
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Bepalingen
De bepalingen waaronder aan de Lusitanokeuring 2016 kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze algemene
standhouder- en sponsorbepalingen.
Alle deelnemers moeten zich te allen tijde aan de Nederlandse en Europese wetgeving houden.
Organisatie
De Lusitanokeuring 2016 wordt georganiseerd door Lusitano Vrienden Nederland (hierna te noemen: de
organisatie).
Het correspondentieadres is:
Lusitano Vrienden Nederland
t.a.v. Richard Jansen
Koepelberg 13
2211 DV Noordwijkerhout, Nederland
Telefoon: +31-(0)6 38 24 10 23
E-mail: info@lusitanovrienden.com
website: www.lusitanovrienden.com
Plaats en tijdstip
De Lusitano Keuring 2016 vindt plaats op het KNHS Centrum te Ermelo op 25 september 2016.
Openingstijden
De Lusitano Keuring is voor bezoekers geopend van 08.30 tot 19.00 uur op zondag 25 september. Voor deelnemers is het
terrein geopend van 1 uur vóór openingstijd tot 2 uur na sluitingstijd van de Lusitano Keuring. Alle standhouders zijn
verplicht hun stand vanaf een half uur voor aanvang van het evenement tot een half uur na afloop van het evenement
open en bemand te hebben. Indien de standhouder hieraan niet voldoet is de organisatie gerechtigd de betreffende
stand onbeheerd open te stellen waarbij alle risico’s van diefstal en dergelijke voor rekening en risico van de
standhouder zijn.
Opbouw & demontage
De standopbouw moet plaatsvinden op zaterdag avond 24 september 2016 tussen 19.00 uur en 20.00 uur. Auto’s mogen
beperkt het terrein op om te laden en te lossen. Demontage van de stands moet plaatsvinden op zondagavond 25
september. Om uiterlijk 19.00 uur dienen alle stands ontruimd te zijn. Eventuele achtergebleven stands en/of
materialen worden voor rekening van de betreffende standhouder verwijderd. Het is de bedoeling dat u uw stand na
afloop van het evenement achterlaat zoals u het aantreft bij de opbouw. Eventuele kosten voor reiniging en/of herstel
van de stand worden in rekening gebracht.
Aanleveren bedrijfsgegevens
Uw bedrijfsgegevens worden voor en tijdens de Lusitanokeuring gebruikt voor een aantal PR zaken. Hiervoor gebruiken
wij de gegevens van uw inschrijfformulier. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig aandragen van uw
gegevens.
Verzekering
U bent zelf verantwoordelijk voor uw stand en eigendommen. De organisatie belast zich niet met het verzekeren van
goederen of andere zaken van standhouders. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan
ook ontstaan aan goederen en/of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan het evenement. U
vrijwaart de organisatie voor vorderingen van derden uit deze hoofde. Wij adviseren u dan ook om kostbare spullen ’s
nachts veilig op te bergen dan wel af te voeren. U bent aansprakelijk voor en bent verplicht verzekerd te zijn tegen
alle schade, die door toe doen of nalatigheid van uw personeel of aan u gelieerde personen dan wel door het door u
geëxposeerde, wordt veroorzaakt.
Elektra
In uw stand vindt u een aansluitpunt voor elektra (220 Volt, 6 Ampère). U bent vrij hiervan gebruik te maken. Mocht u
specifieke wensen hebben betreffende de elektra, dan kunt u contact opnemen met de organisatie.
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