
      INSCHRIJFFORMULIER 2019 
           Ingevuld formulier retourneren aan: 
  Stichting Foodspecialiteiten Nederland 
  Blekerijlaan 1 
   3447 GR Woerden 
   info@foodspecialiteiten.nl 
   www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl 

 

 

 

Bedrijfsnaam*              

Contactpersoon:            m/v E-mailadres        

Telefoon         Website        

Mobiel          

* Deze naam wordt in alle communicatie-uitingen gebruikt 

Postadres Factuuradres (indien anders dan postadres) 

Adres         Adres         

Postcode        Postcode        

Plaats         Plaats         

Land         Land         

BTW-nummer        
 

 

Bovengenoemd bedrijf neemt deel aan de Vakbeurs Foodspecialiteiten 2019 in Expo Houten en heeft kennis 
genomen van en gaat akkoord met de deelnamevoorwaarden, zoals opgenomen in het Reglement voor 
Standhouders, die zijn opgesteld door de organisatie. Zie www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl/reglement 
 

 

Assortiment 

 Bedrijfskleding      Koffie en thee    
 Brood en banket     Noten en zuidvruchten 
 Buitenlandse kaas     Verpakkingsmateriaal en geschenkartikelen 
 Chocolade en bonbons     Vleeswaren 
 Foodspecialiteiten, namelijk    Wijnen en drankspecialiteiten 
 ....................................................  Anders, namelijk 
 Hollandse kaas      .................................................... 
 

 

 

Standaard standunit (excl. elektra) – nieuw in 2019: standaard zwarte standwanden 

 Type A (diepte 2 meter)  X      ............ meter breed      

 Type B (diepte 3 meter) X      ............ meter breed 

 Type C (diepte 4 meter) X      ............ meter breed 

 Marktkraam (maximaal één marktkraam per bedrijf) 
 

Indien gewenst (en mogelijk): 

 hoekstand (10% toeslag)   kopstand (15% toeslag) eilandstand (25% toeslag) 
 

 

Zelfbouwstand - standvloerruimte zonder bebouwing (minimaal 15 m²) 

 ............ meter diep    X    ............ meter breed    =     ............ m²* 
 

Indien gewenst (en mogelijk): 

 hoekstand (10% toeslag)   kopstand (15% toeslag)  eilandstand (25% toeslag) 
 

* professionele standbouw verplicht en gewenste afmeting moet inpasbaar zijn op de beursplattegrond 
 

 

Heeft u nog opmerkingen of wilt u een voorkeurslocatie op basis van 2018 aangeven (we houden hier zoveel 
mogelijk rekening mee): 

 

..................................................................................................................................... ...  

 

 

Datum ............................................                         Handtekening .............................................  
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