
INSCHRIJFFORMULIER FUNDERINGSPLEIN  
 

 
1. ALGEMEEN 

Bedrijfsnaam: .............................................................................................................................................    
Contactpersoon: de heer/mevrouw: .........................................................................................................................  
Postadres: ..................................................................   Het factuuradres (indien afwijkend): 
Postcode: ...................................................................   Postadres: ........................................................................... 
Plaats: ........................................................................   Postcode:  ........................................................................... 
Land: ..........................................................................   Plaats:       ............................................................................ 
Telefoon algemeen: ..................................................    Land:         ............................................................................ 
Telefoon contactpersoon: ……………………………………..    Opdrachtnummer: …………………………………………………………. 
Website: www…………………………………………………………   BTW-nummer: .................................................................... 
E-mailadres algemeen: .............................................     
E-mail contactpersoon: ............................................. 
 
Wij zijn bedrijfslid van de Betonvereniging:   
□ Ja, ons lidnummer: .................  
□ Nee 
 
 

2. DEELNAME FUNDERINGSPLEIN 
Onze STANDRUIMTE bestaat uit ...... UNIT(S) VAN 3 X 3 = 9M². 
De kosten voor een plek op het Funderingsplein bedragen € 3.150,- per unit excl. BTW. 
Per unit is het volgende (bij de prijs) inbegrepen: 

- 5 toegangskaarten Betondag 2018 
- 1 tafel en 2 stoelen van de zitset basis 
- Standaard vloertegels (grijs) 
- Een stroomaansluiting 

 
Bij de standaard standbouw is verder bij de prijs inbegrepen: 

- Standaard standbouw 
- Een naambord met de bedrijfsnaam 
- 1 spot en een wandcontactdoos 

 
Naast het aantal units voor de grootte van uw stand, kunt u ook kiezen tussen en standaard stand die wij voor 
uw neerzetten of om een eigen stand te laten bouwen.  
Wij kiezen voor:  standaard standbouw   eigen standbouw    

 

3. COMMUNICATIE  
De bedrijfsnaam die wij op het naambord aan de stand willen is:  
(alleen van toepassing bij de standaard stand, en maximaal 30 tekens: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
De bedrijfsnaam die wij in alle communicatie over het Funderingsplein (exposantenlijst, website, Betondag 
Magazine) willen gebruiken is (maximaal 30 tekens): 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 hetzelfde als op het naambord   anders, namelijk: …………………………………………………………………….. 
 

 

 
 
 



INSCHRIJFFORMULIER FUNDERINGSPLEIN  
 

4.  BETONDAG MAGAZINE / EVENTAPP / WEBSITE 
In het Betondag Actueel en de eventapp worden uw bedrijfsnaam, adres en contactgegevens zoals hierboven 
ingevuld vermeld.  
□  Wij willen hieraan op de website de volgende korte tekst toevoegen, over onze werkzaamheden/diensten 
(maximaal 30 woorden):  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
In verband met het plaatsen van uw logo op onze website verzoeken wij u om dit logo te sturen naar: 
Betondag@betonvereniging.nl o.v.v. logo Funderingsplein. 
 
 

5.  MEUBILAIR 
Een zitset basis per unit is bij de prijs inbegrepen. Het is ook mogelijk om voor een andere zit- of staset te kiezen. 
 Wij kiezen voor de zitset basis – huurprijs € 0,00  Wij kiezen voor de zitset luxe – huurprijs € 95,50 
 Wij kiezen voor de staset basis – huurprijs € 93,00   Wij kiezen voor de staset luxe – huurprijs € 119,00 
 
 

6. PRIVACY EN BEURSVOORWAARDEN  
Voor de beurs- en annuleringsvoorwaarden verwijzen we u naar onze website www.betondag.nl 
(onder Beursvoorwaarden). 
 
Door ondertekening van dit formulier bevestigt u kennis te hebben genomen van deze beurs- en 
annuleringsvoorwaarden.  
 
Uw (persoons)gegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van de diensten van de Betonvereniging en 
omdat u deze zelf bij het invullen van dit formulier verstrekt. Wij verwijzen tevens naar ons privacy statement op 
onze website. 
 
□  Ja, wij gaan akkoord met het verwerken van deze persoonsgegevens 
 

 
7. OPMERKINGEN 

RUIMTE VOOR UW EVENTUELE OPMERKINGEN: ............................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
 
Handtekening: ............................................................ Datum: ................................................................... 
 
 
 
 

 
De Betondag is voor bezoekers en exposanten toegankelijk op 15 november 2018 vanaf 08.30 uur tot 18.30 uur 
 
Betonvereniging  betondag@betonvereniging.nl      Facebook: Betonvereniging 
Postbus 411,   www.betondag.nl  Twitter: @Betonvereniging of # Betondag 
2800 AK Gouda   0182 – 539 233       LinkedIn: Ons BetonNetwerk 
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