
Standhouderinformatie Horse Event 2021
11, 12, 18 en 19 september | Expo Haarlemmermeer - VijfhuizenN
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Onderstaande prijzen zijn op basis van deelname aan beide weekenden van Horse Event. Indien u kiest voor één specifiek weekend ontvangt 
u 25% korting op de standtarieven. Neem gerust contact op met de organisatie voor het kiezen van de beste plaats voor uw bedrijf. Alle 
prijzen zijn exclusief BTW.

INDOOR
Standruimte inclusief standbouw en vloerbedekking    Vroegboekkorting  Vanaf 1 juni
          Stand 5 meter diep, minimale afname 25 m2    € 75,- per m2   €  85,- per m2

          Stand 4 meter diep, minimale afname 16 m2    € 90,- per m2   € 100,- per m2

          Stand 3 meter diep, minimale afname 9 m2    € 105,- per m2  € 115,- per m2

Vrije plaats zonder standbouw, inclusief vloerbedekking
          Vanaf 24m2 (beperkte mogelijkheden, minimaal 3m diep) *   € 65,- per m2  € 70,- per m2

          Gewenst formaat: (front)               x (diepte)               = (totaal)               m2

OUTDOOR
Inclusief houten vloer in de pagodetenten     Vroegboekkorting  Vanaf 1 juni
          Pagodetent 6 x 6 meter      € 2.750,-   € 2.950,- 
          Pagodetent 5 x 5 meter      € 2.200,-   € 2.400,-
          Pagodetent 4 x 4 meter      € 1.800,-   € 1.950,- 
          Pagodetent 3 x 3 meter      € 1.200,-   € 1.350,-
Vrije plaats 
          Vanaf 24 m2 (beperkte mogelijkheden, minimaal 3m diep) *   € 45,- per m2  € 50,- per m2

          Gewenst formaat: (front)               x (diepte)               = (totaal)               m2

* Vrije meters t.b.v. verkoopwagens, trailers, auto’s en vrachtwagens. Om de uniforme uitstraling te waarborgen is eigen standbouw alleen mogelijk in overleg met de organisatie. 
  

De prijzen zijn inclusief
• Vermelding van bedrijfsnaam en website in het programmaboek van Horse Event
• Vermelding van bedrijfsgegevens en logo in de standhouderlijst op www.horse-event.nl
• Kaarten: stand >50 m2: 8 standhouderkaarten en 3 parkeerkaarten, stand 21-49 m2: 6 standhouderkaarten en 2 parkeerkaarten, 
  stand <20 m2: 4 standhouderkaarten en 1 parkeerkaarten. Extra standhouderkaarten (drie dagen geldig) zijn te bestellen à € 47,60 
  per stuk.
• Relatiekaarten: stand >25 m2: 10 kaarten, stand 12 m2 tot 24 m2: 5 kaarten, stand 9 m2: 2 kaarten. 

Advertentiemogelijkheden
          1/2 full color advertentie Horse Event programmaboek   € 325,-
          1/1 full color advertentie Horse Event programmaboek   € 575,-
          1/2 full color advertentie De Hippische Ondernemer, editie 4   € 600,-
          1/1 full color advertentie De Hippische Ondernemer, editie 4   € 1.000,-

Faciliteiten
          Vloerbedekking in pagodetent (antraciet)     € 4,50 per m2

          Elektra aansluiting        € 139,-
Aanvullende faciliteiten zoals wifi, maar ook extra parkeerkaarten en catering, zijn te bestellen via de website van  
Expo Haarlemmermeer. Meubilair is te reserveren via de website van Kaak Event Rent. U ontvangt na inschrijving hiervoor de informatie.

Verzekering in welke vorm dan ook en tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. Wij adviseren u om tenminste een zogenaamde Transport/
   verblijfverzekering af te sluiten. Wij aanvaarden ter zake geen aansprakelijkheid. 
Betaling  van de standhuur dient te geschieden in twee termijnen: 25% van het totaalbedrag binnen veertien dagen na het honorering van de aanvraag 
  en 75% van het totaalbedrag ten minste een maand voor de eerste opbouwdag van de beurs. Alle genoemde standprijzen zijn exclusief BTW.  
  Hier ontvangt u tijdig een factuur voor.
Annulering  kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. De eventuele kosten zijn afhankelijk van de termijn van annulering. Zie de algemene standhouder- en   
   sponsorbepalingen.


