
 

 

Inschrijfformulier  
online Pinksterfair het Laer  

 
www.pinksterfairhetlaer.nl 

 

Zaterdag 31 mei t/m maandag 1 juni 2020 
 

 
 

 

 
Bedrijfsnaam  :__________________________________________________________________________ 

      
KvK-nummer   :         _________________ 
 

Contactpersoon :   dhr./mw. ______ Voorletter(s): _________ Achternaam: ___________________________ 

  
(Post)adres  : _____________________ 
 

Postcode  : _____________________ Woonplaats : _____________________________________ 
 

Telefoonnr.  : _____________________ Fax nr.  : _____________________________________ 
 

Website     : _____________________       E-mailadres         : _____________________________________ 
Bovengenoemde verklaart onder de omschreven bijgevoegde bepalingen en voorwaarden, deel te nemen aan de online editie van 
Pinksterfair Het Laer. Hij/zij verklaart gebruik te willen maken van de volgende de volgende online diensten (naar wens aankruisen):  
 
Bij aanmelding voor de online fair van Organisatiebureau Plan Effect boekt u een plek op de virtuele event/plattegrond van de fair op de 
website www.pinksterfairhetlaer.nl. Verdere uitleg over het online event vindt u in de factsheet van de online Pinksterfair.  

ONLINE STAND GRAAG WIL IK MIJ AANMELDEN VOOR: 

Dit is inclusief  

* Algemene tekst á max 60 woorden 

* Pinksterfair aanbieding  

* Link naar uw website, webshop, landingspagina of 

facebookpagina 

* Bedrijfslogo op online stand 

* Foto op online stand 

* Product/dienst voor de online verloting 

* Filmpje voor de virtuele modeshow  

Online Pinksterfair het Laer á € 35,- excl btw 
O 
 
 

Aanmelden online modeshow á € 10,- excl btw 
O 
 
 
 

* U kunt de teksten, foto, aanbieding en overige informatie aanleveren via sales@planeffect.com of via whatsApp op 
nummer 06-42975678 
 

Door ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende zich bekend met de Algemene Bepalingen en 
Voorwaarden die onderdeel zijn van dit inschrijfformulier, inclusief betalings- en annuleringsvoorwaarden. 
 
 
...............................      ...................... ....               .......................  …................................. 
(plaats)    (datum)  (naam)   (handtekening/firmastempel)  
 
De persoon die ondertekent verklaart op de hoogte te zijn van de Algemene Bepalingen en Voorwaarden en 
financieel aansprakelijk te zijn namens bovenstaand bedrijf. 

 
INSCHRIJFFORMULIER A.U.B. GETEKEND MAILEN/APPEN NAAR: 
sales@planeffect.com / 06-42975678 
 

De Algemene Bepalingen en Voorwaarden kunt u behouden 

 
Organisatiebureau Plan Effect, Van Reeuwijkstraat 40, 7731 EH OMMEN 
tel. 0529-462332     
E-Mail: sales@planeffect.com    www.planeffect.com    

mailto:sales@planeffect.com
mailto:sales@planeffect.com
mailto:sales@planeffect.com
http://www.planeffect.com/


 
 
ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN  - ONLINE EVENEMENTEN PLAN EFFECT 2020 

 Organisatiebureau Plan Effect, hierna te noemen de organisatie, behoudt zich het recht voor bepaalde 
aanmeldingen zonder opgave van redenen niet te accepteren.  

 Deelname aan de online evenement(en) is geheel voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor welke vorm van schade ook. 

 De kosten van deelname dienen voorafgaand aan het online event voldaan te zijn aan de organisatie. 
 Problemen met online gekochte verkoopwaren en daaruit voortvloeiende kosten zijn te allen tijde voor de 

betreffende exposant van wie de producten zijn gekocht. 
 Er mogen op de webpagina’s van organisatie en exposant geen artikelen en personen op zodanige wijze 

geëxposeerd worden dat ze in strijd zijn met de openbare orde, veiligheid en goede zeden. 
 In alle gevallen waarin deze bepalingen en voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie. N.B.: Afwijkende 

mondelinge overeenkomsten tussen deelnemer en organisatie, zijn pas dan geldig, wanneer de organisatie 
e.e.a. schriftelijk heeft bevestigd. 

 


