RIKKETIK.NL BEURSRESERVERING
Hierbij reserveer ik voor onderstaande beurzen (één of meerdere beurzen

Datum

Reserveringsvoorwaarden Rikketik vintage horloge- en klokkenbeurze
Alle bedragen genoemd onder 1 tot 3 zijn meer 21% BTW !!!!!
1. Een standtafel wordt alleen toegewezen aan abonnees van "Rikketik Magazine".
De prijs is 37,50 Euro ex. BTW per tafel van 160 x 80 cm. Betaling binnen 14 dagen na
ontvangst van de factuur. Te late betaling kan leiden tot uitsluiting van deelname. Betaling
tijdens de beurs kost 2,50 euro extra.
2. Wandplaatsen zijn beperkt en uitsluitend op aanvraag. De toeslag is 7,00 euro per tafel.
(Het is niet toegestaan om iets aan de muren te bevestigen, te lijmen of te spijkeren).
Elektriciteit 220V = 16,50 Euro per aansluiting. De exposanten zijn verplicht om de stand
schoon achter te laten, eventuele extra schoonmaakkosten worden in rekening gebracht.
(Neem uw maatregelen.)
3. Reserveringen worden aangenomen na ontvangst van het ingevulde en ondertekende
formulier met telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens. Gaarne opsturen naar
Rikketik, Verlengde Maanderweg 71, 6713 LE Ede, Nederland (U ontvangt een bericht per
telefoon of e-mail in geval van overboeking).
U ontvangt 1 standhouderskaart als bewijs van boeking ongeacht het aantal tafels. Een
extra standhouderskaart van 7,00 euro kan op aanvraag voor meer personen worden
uitgegeven. De kaarten worden ingenomen bij het betreden van de Rikketik beurs.
Wanneer u de hal verlaat, ontvangt u een stempel zodat u de hal weer kunt betreden.
4. Om 7.30 uur heeft u toegang tot uw stand(zorg voor uw spullen, laat uw tafel niet
achter zonder toezicht !!). We gaan ervan uit dat u uiterlijk om 9.00 uur klaar bent. Laat het
ons van tevoren weten als u iets later komt. Na 10.00 uur is opbouwen van uw stand niet
meer toegestaan.
5. Standhouders dienen tot 16.00 uur aanwezig te zijn. Een voortijdig vertrek van de beurs
is erg onaangenaam voor de andere standhouders en onprofessioneel voor de bezoekers
van de beurs. Als u dit niet kunt opvolgen dan moet u niet deelnemen aan de
Rikketikbeurzen. Van standhouders die de beurs voortijdig verlaten, worden de gegevens
genoteerd, wat kan leiden tot een uitsluiting voor toekomstige beurzen.
6. Iedereen die zich aanmeldt voor de Rikketikbeurzen, gaat akkoord met de hier
vermelde voorwaarden.
Annulering of niet komen opdagen kan financiële gevolgen hebben. Dit wordt geval per
geval bekeken.
7. De Rikketik is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van uw eigendommen. Zorg
ervoor dat uw goederen worden onderhouden en laat ze niet onbeheerd achter in uw
stand.
8. Vanf 8.30 uur exclusief toegang tot de beurs voor abonnees met een vroege vogelkaart.
Rikketikabonnees met een gewone kaart hebben toegang tot de tentoonstelling om 9.00
uur op vertoon van hun abonnementspas. Als de abonnementspas (om welke reden dan
ook) niet wordt getoond, is de toegangsprijs 10,00 Euro. Niet-abonnees hebben toegang
vanaf 10:00 uur.

Handtekening

De Rikketik is niet aansprakelijk voor schade, verlies, letsel of andere schade aan
standhouders en/of bezoekers en hun eigendommen.

aankruisen)
Zondag 12 januari

2020

Zondag 26 april

2020

Zondag 19 juli

2020

Zondag 18 oktober

2020

* prijzen excl. btw
**als bewijs van boeking ontvangt u 1 standhouderskaart ongeacht het aantal tafels.
Voor extra personen zijn de kaarten € 7,00 excl. btw.

Volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: redactie@rikketik.nl
of per post naar: Rikketik, Verlengde Maanderweg 71, 6713 LE Ede
Rabobank IBAN:NL31 RABO 0344 5904 45
Abonneenummer
Naam
Adres
Postcode en Plaats
Telefoon
Email
Reservering voor ……. tafel(s) á € 37,50* Extra personen á € 7,00** ……...
Ik machtig Rikketik om het bedrag van mijn rekening af te schrijven en ga accoord met de op de
achterzijde vermelde voorwaarden.

IBAN:
Foreign subscribers SWIFT/BIC:
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