Opgave formulier AMGO in Landfairstyle 28 en 29 mei 2010
RESERVERING RUIMTE
Binnenstands

o

Oppervlakte ....... m (b) x 3.15 m (d) à € 26,50/m²
Buitenruimte

o
o
o
o
o

Oppervlakte ....... m x 8 m (d) of …….. m x 4.5 m (d) à € 12,50/m²
Pagodetent met vloer 4 m x 4 m à € 300, - (inclusief grondopp. 4 m x 4 m)
Vlaggenmast à € 25, Reclamebord à € 100, Marktkraam……… x 4m (b) x 1.20 m (d) à € 25,- (voor zowel binnen als buiten excl. grondopp.)

OMSCHRIJVING TENTOONSTELLINGSARTIKELEN (zo volledig mogelijk)
………………………………………………………………………………………………………………………
BTW (Alle prijzen zijn exclusief BTW)
Onderneming………………………………………………………………………………………………………
BTW nr……………………………………………………..Kamer van Koophandelnr…………………………
AANSLUITING ELEKTRA

o

Elektriciteit 220 V € 75, -

SPONSOR / BIJDRAGE
Er is altijd de mogelijkheid ons financieel te steunen! Een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!
Hoogte van de bijdrage €………………..
RELATIEKAARTEN
Wij bieden u de mogelijkheid toegangskaarten voor uw relaties van te voren te bestelling. Wenst u hiervan gebruik te maken?
Zo ja,……………………..stuks x € 1,50 per stuk. (Normale toegangsprijs € 3,=).
INTERNETLINK VIA ONZE WEBSITE
Wilt u als deelnemer aan de AMGO een link van onze AMGO site naar uw eigen website, vermeldt u dan hier de gewenste
domeinnaam / URL: ………………………………………………………………………
ADVERTENTIE EILANDEN NIEUWS

o

Ik plaats 1/8 pagina f/c (195 mm br. x 120 mm. hg) dagbladformaat in AMGO bijlage.

Ondergetekende verklaart hierbij de deelnemersvoorwaarden (zie www.amgo.nu) van de AMGO te kennen, onvoorwaardelijk te
aanvaarden en op die voorwaarden aan deze manifestatie te gaan deelnemen, zoals bovenstaand ingevuld.
GEGEVENS DEELNEMER
Naam …………………………………………………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………….
Postcode……………………

Woonplaats ……………………………………………

Telefoon ……………………………….

Contactpersoon ……………………………………..

Email adres …………………………………………………… Bankrekeningnummer: ………………………………….

MACHTIGING
Hierbij machtig ik de Stichting AMGO met bankrekeningnummer 361336195 bij de Rabobank
Middelharnis, bovenstaand bedrag eenmalig 4 weken voor de AMGO van mijn rekening af te schrijven.
Deze machtiging is onherroepelijk.
Plaats…………………………………………………

datum………………………

Handtekening

A.U.B. INVULLEN MET BLOKLETTERS EN ZO SPOEDIG MOGELIJK RETOURNEREN AAN:
Stichting AMGO, Uranusweg 3, 3255 TS, Oude-Tonge
RABOBANK MIDDELHARNIS Rek.nr. 361336195 KvK nr. 41121791 BTW nr. NL 8044.16.849.B.02

