ZATERDAG 14 APRIL 2018

DERDE EDITIE UITVAARTBEURS AMSTERDAM

Op zaterdag 14 april 2018 (van 10.00 – 16.00 uur) wordt de derde Amsterdamse uitvaartbeurs
gehouden. In de Westerkerk aan de Prinsengracht presenteert de uitvaartbranche zich aan het
publiek.
Facts Uitvaartbeurs Amsterdam
1e Editie en 2e editie meer dan 3500 bezoeker
•! Ruim 76 stands
•! Media-aandacht van o.a. NOS, RTL, Al Jazeera,
De Telegraaf, AD, Volkskrant, Trouw, 3FM, Radio 5,
RTV Noord-Holland, AT5, Yahoo News, Mirror,
The Sun, De Echo en diverse websites en
lokale media.
•! Grote bannervermelding op homepage Uitvaart.nl en
promotiecampagne via diverse media.
•!

‘Jullie zijn dé partij die
consumenten ook echt weet te
bereiken want zoveel bezoekers
heb ik nog nooit gezien op een
uitvaartbeurs. ‘
Quote van van een
standhouder

Locatie Uitvaartbeurs Amsterdam
De Uitvaartbeurs Amsterdam wordt gehouden in de Westerkerk in het hartje van de Jordaan. De
Westerkerk is misschien wel de bekendste kerk van Nederland. De kerk en de karakteristieke
Westertoren worden bezongen in diverse bekende Amsterdamse smartlappen. De Westerkerk
staat op ongeveer 100 meter van het bekende Achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam.
In 2016 werd de eerste editie van de landelijke uitvaartbeurs in de Westerkerk gehouden.
Sociale media Uitvaartbeurs Amsterdam
Op onze website en sociale media houden wij onze standhouders en bezoekers op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen rond de beurs. In aanloop naar de beurs zijn er ook dit jaar weer
vlogs te zien en natuurlijk presenteren we er onze standhouders en het programma.
Website: www.uitvaartbeurs.nl
Twitter: UitvaartAMS
Facebook: UitvaartbeursAmsterdam
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Mogelijkheden voor deelname
1.! Statafel
Aantal beschikbare plaatsen: 20
Prijs: EUR 195 inclusief btw
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Een statafel bestaat uit een tafel van 80 x 80 x 110 cm (l x b x h)
Exclusief stoel en elektra
Exclusief WIFI
Koffie en thee voor standhouders
2 Naambadges
Naamsvermelding op de site en via sociale media
Vermelding op beursplattegrond voor bezoekers
Bemanning maximaal twee personen

2.! Standaard stand
Aantal beschikbare plaatsen: 50
Prijs: EUR 365 inclusief btw
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Standaard stand bestaat uit een tafel van 180 x 76 x 72 cm (l x b x h)
Inclusief stoelen en elektra
Inclusief WIFI
Inclusief witte rok om de tafel
Koffie en thee voor standhouders
3 Naambadges
Naamsvermelding op de site en via sociale media
Vermelding op beursplattegrond voor bezoekers
Bemanning maximaal drie personen

3.! Grote stand
Aantal beschikbare plaatsen: 10
Prijs: EUR 1.775 inclusief btw
•! Grote stand bestaat uit een vrij in te richten* grondruimte van 4.5 x 4 meter,
9 x 2.25 m of 6 x 3.37 m
•! Indien gewenst kunnen we een standaard tafel met witte rok mee leveren
•! Inclusief stoelen en elektra
•! Inclusief WIFI
•! Koffie en thee voor standhouders
•! 4 Naambadges
•! Naamsvermelding op de site en via sociale media
•! Vermelding op beursplattegrond voor bezoekers
* Bij standbouw vooraf overleg in verband met verplichte doorkijk
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Koffie / Thee
Standhouders krijgen koffiebonnen waarmee kosteloos thee en koffie gehaald kan worden bij
de koffiebar van de beurs.
Wat zit er niet in het pakket
De pakketten zijn exclusief lunchpakketten, roll ups, beurswanden etc. Uitvaartbeurs
Amsterdam wil graag een groot en gevarieerd aanbod van standhouders en houdt daarom de
kosten graag zo laag mogelijk. Om die reden kiezen wij niet voor aangeklede beursstands.
Extra promotie
Het is mogelijk om tegen meerkosten extra aandacht te krijgen voor uw beursdeelname.
Uitvaartbeurs Amsterdam biedt u diverse aantrekkelijke mogelijkheden.
Heeft u interesse of vragen? Neem contact op met Peter van Schaik, telefoon 020-4630701 / 06 54 21 85 62
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Inschrijfformulier Uitvaarbeurs Amsterdam 2018
Bedrijfsnaam:

____________________________________________________________

Contactpersoon:

____________________________________________________________

Bezoekadres:

____________________________________________________________

Postadres:

____________________________________________________________

Telefoon:

______________________ Mobiel: _______________________________

E-mail:

______________________ Website: http://________________________

Omschrijving
Hoofdactiviteit:

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Keuze stand:

0 Statafel

extra opties statafel
0 WIFI (Eur 15 ex btw)
0! Elektra (Eur 15 ex btw)
0! Barkruk (Eur 5 ex btw per stuk) Aantal……
1!

0 Standaard stand
0 Grote stand
Lunchpakket
Eur 15 ex btw

0 Ja
0 Nee

Tafel:

Ja / Nee

Aantal …………..

Mijn voorkeur gaat uit naar stand nr …………..
(Kijk voor stand nummers op laatste pagina. Wij kunnen uw voorkeur niet garanderen. Indien uw
voorkeur al vergeven is nemen wij contact met u op.)
Extra voorzieningen:

____________________________________________________________

(indien gewenst)

____________________________________________________________

Opmerkingen:

____________________________________________________________

Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van
Uitvaartbeurs Amsterdam. U dient beide pagina’s van de algemene voorwaarden rechts onderaan te
paraferen en te retourneren aan de beursorganisatie te samen met dit inschrijfformulier.
Handtekening voor akkoord,

Plaats

_____________________

__________________

Datum
____________

Mail uw inschrijfformulier en de door u ondertekende Algemene Voorwaarden naar
info@uitvaartbeurs.amsterdam of stuur deze naar UItvaartbeurs Amsterdam, Postbus 93556, 1090
EB te Amsterdam.
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Algemene Voorwaarden Uitvaartbeurs Amsterdam
Definities
1. Dit reglement is van toepassing op eenieder die als standhouder aan Uitvaartbeurs Amsterdam
deelneemt.
2. Met deelnemer wordt in dit reglement bedoeld het bedrijf en zijn personeel dat zich heeft
ingeschreven voor Uitvaartbeurs Amsterdam en wiens inschrijving door de organisatie is geaccepteerd.
Standhuur en betaling
3. Aanmelding deelname is alleen mogelijk via het inschrijfformulier dat verstrekt wordt door BV
Uitvaart.Com.
4. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur. Het verschuldigde staangeld dient binnen twee
weken na inschrijving te worden voldaan op: NL57KNAB0255091613. Bij betaling wordt u verzocht het
factuurnummer te vermelden. Het btw-nummer van B.V. Uitvaart.Com is NL8183.22.159/B01.
5. Bij niet (tijdig) voldoen van het staangeld behoudt de organisatie zich alle rechten voor om deelname
te weigeren.
6. Deelname aan Uitvaartbeurs Amsterdam is definitief na schriftelijke bevestiging van de organisatie en
na ontvangst van betaling van de stand huur.
7. De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer zonder opgaaf van redenen te weigeren.
8. Toewijzing van uw standplaats gaat altijd op aanwijzing van de organisatie. De organisatie behoudt
zich ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de beursindeling zonder dat er recht
op compensatie of ontbinding van de overeenkomst ontstaat.
9. De organisatie van Uitvaartbeurs Amsterdam verleent geen exclusiviteit aan exposanten.
10. Deelnemers dienen zich te houden aan het assortiment wat bevestigd is. Doorverhuur van
standruimten is, zonder schriftelijke toestemming van de organisatie, niet toegestaan.
11. Het is niet toegestaan reclame-uitingen van niet-exposanten in de stand aan te bieden, in welke vorm
dan ook.
Annulering
12. Annuleren is mogelijk tot maximaal 1 maand voor aanvang van de beurs, dus tot 14 maart 2018,
tegen betaling van EUR 50 (excl. btw) administratiekosten.
13. Bij annulering na 14 maart 2018 wordt het volledige stand bedrag in rekening gebracht.
14. Indien bij aanvang van Uitvaartbeurs Amsterdam de stand niet in gebruik is genomen, behoudt de
organisatie zich het recht voor om deze aan een ander toe te wijzen, zonder dat het recht op restitutie
van reeds betaalde gelden ontstaat.
15. De deelnemer dient zich te behouden aan de door de organisatie gestelde voorwaarden en eventueel
te verstrekken instructies.
Opbouw en afbouw
16. Openingstijden Uitvaartbeurs Amsterdam: zaterdag 14 april 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
17. Alle exposanten gaan akkoord met en dienen zich te houden aan het door de organisatie te
verstrekken logistiek plan ten behoeve opbouwen, afbouw en afval. Standhouders ontvangen het
logistiek plan uiterlijk 2 weken voor aanvang van de beurs.
18. Bij de opbouw en afbouw dient u zich te houden aan alle regels, instructies van de organisatie
alsmede van de Westerkerk. Zo is het onder meer niet toegestaan om in wanden, plafond, vloer of
kerkmeubilair te spijkeren, boren, plakken of nieten. Alle exposanten ontvangen nog nadere informatie
over de bouw van de stands.
Paraaf:
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19. Het is niet toegestaan voor de officiële sluitingstijd voor publiek reeds met inpakken van goederen
dan wel demonteren van de stand te beginnen.
20. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat de omgeving van zijn stand schoon wordt achtergelaten en
overtollige goederen mee te nemen.
Risico’s en aansprakelijkheid
21. Beschadigingen aan gehuurde zaken en/of eigendommen van de Westerkerk en/of de organisatie
zullen na afloop van de beurs bij standhouder in rekening worden gebracht.
22. Er dient zelf voor de brandveiligheid zorg gedragen te worden. Zo dient u kennis te nemen van het
aan u te verstrekken vluchtplan in geval van calamiteiten. Standhouders dienen ten alle tijden
nooduitgangen vrij te houden.
23. Schade toegebracht aan verhuurder en/of derden is geheel voor rekening van de deelnemer.
24. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering.
25. Indien de organisatie door oorzaak van welke aard ook niet in staat is de verhuurde ruimte ter
beschikking te stellen aan de deelnemer, zal de organisatie niet aansprakelijk gesteld kunnen worden
voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
26. De organisatie en de Westerkerk zijn nimmer aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van
de eigendommen en (gehuurde) materialen van standhouder.
27. De organisatie behoudt zich het recht voor de reglementen aan te passen c.q. te wijzigen.
28. Indien de beurs op last van de autoriteiten afgelast dient te worden in geval van calamiteiten (bij
voorbeeld terreur, overstromingen etc.), dan heeft de standhouder geen recht op restitutie van reeds
betaalde gelden. Eventueel zou de organisatie na overleg met de Westerkerk de beurs op een ander
moment kunnen organiseren.
Overige
29. Deelnemers gaan akkoord met het feit dat hun bedrijfsnaam wordt gebruikt in promotionele uitingen
voor, tijdens en na de beurs.
30.Voor opmerkingen, aanmerkingen en/of vragen vóór aanvang Uitvaartbeurs Amsterdam kunt u
terecht bij de organisatie te bereiken onder het nummer 06-54 21 85 62 (Peter van Schaik) en/of 06-429
429 56 (Wiljan Bakker)
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