Optiemogelijkheden ‘Standbouw via de organisatie’
Standhouders die hun standbouw- en inrichting via de organisatie afnemen, hebben een aantal mogelijkheden om hun
standaard stand beter op hun behoeften af te stemmen. Hieronder volgt een overzicht. Prijslijst op aanvraag beschikbaar.
BEDRUKTE WANDEN EN BALIE:
Uitbreiding van de stand met een balie, voorzien van afbeelding. Balie en logo kunnen alleen tesamen afgenomen worden.
Wanden met full colour bedrukking. Gaat per strekkende meter en wand kan meteen na afloop van de beurs in overleg
met de organisatie gratis door de standhouder meegenomen worden.
GEKLEURDE STANDWANDEN
Standwanden zijn standaard wit. Daarnaast zijn deze leverbaar in 23 afwijkende kleuren. Wanden kunnen alleen in hun
geheel van kleur veranderen.
GEKLEURDE FRIESLIJST
De frieslijsten in de stand zijn standaard wit. Deze zijn deze leverbaar in 23 afwijkende kleuren. Frieslijsten kunnen alleen
in hun geheel van kleur veranderen.
BELETTERING OP FRIESLIJST
Iedere stand is standaard aan een kant op de frieslijst voorzien van een naamsvermelding van maxinaal 20 lettertekens.
Uitbreiding is mogelijk op zowel dezelfde als de andere zijde.
VERZWAARDE STROOMAANSLUITING
Prijzen voor een verzwaarde stroomaansluiting zijn op aanvraag. Deze kunnen alleen door de organisatie geleverd
worden.
DUOSPOT
Ieder stand via de organisatie bevat een duospot. Uitbreiding van dit aantal gaat per stuk.
AFSLUITBARE KAST
Standaard is de stand niet voorzien van een afsluitbare kast. De stand kan daar wel mee worden uitgebreid.
SCHAP AAN DE WAND
Standwanden kunnen voorzien worden van een schap om folders en/of andere papieren op te leggen. Deze kunnen per
stuk worden besteld.

BEKNOPTE VOORWAARDEN OPTIEBESTELLINGEN:
Prijslijst op aanvraag; prijsgarantie tot tenminste 1 april 2023.
Facturering per 1 april 2023, gelijktijdig met facturatie standaardstand.
-	Voor wijzigingen in de bestelling ná 1 april 2023 wordt € 35,- per wijziging per optie administratie- en handelingskosten
in rekening gebracht.
Levering alleen na tijdige betaling.
Alle prijzen excl. btw.
Leveringsvoorwaarden conform leveringsvoorwaarden van leveranciers van ingekochte standbouw- en -meubilair.

www.vakbeursfacilitair.nl

info@vakbeursfacilitair.nl

+31 (0)40 - 208 60 00

7, 8 EN 9 JUNI 2023, JAARBEURS UTRECHT

@beursfacilitair

