Botenbeurs Gorinchem
vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2019
Inschrijfformulier bedrijven voor deelname met camper
Bedrijven die deelnemen met een camper
De beurs voor deelnemende schepen en campers is op vrijdag 27 september van 12:00 - 17:00 uur en op zaterdag
28 september van 10:00 - 17:00 uur. Inschrijven met meerdere schepen of campers is mogelijk. Voor de facturering
en indeling hebben wij altijd afmetingen van schepen en campers nodig. Wanneer u de afmetingen nog niet weet,
maak dan een schatting. Dan kunnen we u namelijk gelijk indelen en een eventueel verschil kan zo nodig achteraf
verrekend worden.
Eenmalige machtiging
Wij maken gebruik van een eenmalige machtiging bij inschrijving. De deelnamekosten zullen na inschrijving via
automatische incasso worden verrekend. (Voor uw eigen administratie ontvangt u na inschrijving een beursfactuur
met uw deelnamekosten.) Betalingen die om een of andere reden niet middels machtiging afgeschreven konden
worden en dus op de beurs moeten worden geïnd, betalen 10% van de deelnamekosten extra.
Vroegboekkorting
Bedrijven die vroeg inschrijven profiteren van een vroegboekkorting. Inschrijfformulieren die voor 1 juli 2019 bij
ons binnen zijn, genieten een korting van maar liefst 25 %!
Annulering
Vrijblijvend inschrijven is niet mogelijk! Bij annulering bent u altijd de helft van de deelnamekosten verschuldigd. En
bij annulering ná 13 september 2019 bent u het gehele bedrag van deelnamekosten verschuldigd. Alle genoemde
prijzen op het formulier zijn excl. BTW.
Indeling beursterrein
De informatie over de Botenbeurs Gorinchem met de plattegrond, de locatie waar u bent ingedeeld en uw
inschrijfnummer zal omstreeks eind augustus/begin september worden toegestuurd.
Vermelding op onze website
Deelnemende bedrijven aan de beurs vermelden wij op onze website met een linkje naar het bedrijf.
www.lingehavengorinchem.nl Vermeldt u de beurs in Gorinchem ook op uw eigen site? Zo versterken we elkaar.
Ontvangt u graag digitaal de beursposter of banner hiervoor, bel ons dan even.
Inschrijfformulieren toesturen
Let op dat u ons alle gegevens toestuurt: deze informatieve pagina kunt u zelf houden. Wij hebben van u een
volledige inschrijving nodig, dus ook het deel met de ondertekening i.v.m. machtiging. Aanmeldingen worden op
volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Heeft u vragen, wensen of opmerkingen dan kunt u dit
aangeven op uw inschrijfformulier. Wij kunnen natuurlijk niet alle wensen inwilligen maar zullen bij de indeling
altijd kijken of we uw wensen kunnen inpassen

Contactgegevens
Lingehaven Gorinchem
Eind 5
4201 CP Gorinchem
Tel 0183-659314
lingehaven@gorinchem.nl
www.lingehavengorinchem.nl

Boten- en Camperbeurs Gorinchem vr. 27 en za. 28 september 2019
Inschrijfformulier bedrijven met camper
Deelnamekosten bedrijven: € 16,80 (excl. BTW) per strekkende meter

Naam bedrijf

Contactpersoon

Adres

Postc + Woonplaats

Telefoon + Mobiel

Emailadres

Website

Afmetingen camper(s)

Kenteken camper(s)
Let op!: Vergeet niet het 2de deel van dit formulier in te vullen & te ondertekenen. We hebben ook het
formulier nodig met bankgegevens en de ondertekening! Zonder deze machtiging kunt u niet inschrijven!!

Botenbeurs Gorinchem vr. 27 en za. 28 september 2019
Inschrijfformulier bedrijven met schip of camper

Eenmalige machtiging

SEPA

Gegevens rekeninghouder:

Gemeente Gorinchem
Postbus 108
4200 AC Gorinchem
Incassant ID:
NL76ZZZ302804790000

Tenaamstelling rekening
IBAN (rekeningnummer)
BIC (niet verplicht bij NL IBAN)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Gemeente Gorinchem om een eenmalige
incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om
eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Gemeente Gorinchem.
Handtekening rekeninghouder:
Naam

………………………………………………………….

Plaats

………………………………………………………….

Datum ………………………………………………………….

Opmerkingen?
Noteer ze op het inschrijfformulier!
Heeft u een verzoek voor een specifieke plek of heeft u iets speciaals nodig? Zet dit dan altijd op het
inschrijfformulier. We zullen proberen om rekening te houden met zulke aanvragen. Al kunnen we natuurlijk
niet altijd alle verzoeken inwilligen.
Ons advies: geef eventuele voorkeuren duidelijk aan en wij kijken wat er mogelijk is.

