Hét totaal event voor de leefbare stad

29 november t/m 1 december Brabanthallen ’s-Hertogenbosch

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Ondergetekende (firmanaam) :
Vestigingsadres

:

Postcode en plaatsnaam

:

BTW nr

Postbusnummer

:

Postcode en plaatsnaam : 

Telefoon

:

		

E-mailadres firma

:

Telefax

:

Website

:

VAKEVENT 2016

:

E-mailadres contactpersoon :

GSM-nummer : 

Behandeld door dhr./mevr.*

Functie

:

VAKEVENT 2016

Standtoewijzing (niet invullen)
nummer:
soort stand:
afmeting:
datum:

:

hierna te noemen deelnemer, verklaart onder de bepalingen, omschreven in de voor het vakevent geldende 'Deelnemingsvoorwaarden' (z.o.z.), alsmede
die van het daarbij behorende Algemeen Reglement, waarvan hij/zij een exemplaar heeft ontvangen (zie hiervoor ook www.futuregreencity.nl), waarvan
hij/zij kennis heeft genomen en waarmee hij/zij uitdrukkelijk akkoord gaat, deel te nemen aan Future Green City 2016 dat van dinsdag 29 november tot
en met donderdag 1 december 2016 in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch gehouden zal worden.
Hij/zij verklaart een standruimte te huren van:
A ❏* .......... m2 à € 90,- per m2 exclusief standbouw (Minimum van 12 m2)
Zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op een bepaald soort stand en/of afmetingen kunt u uw voorkeur hierna kenbaar maken:
.......... m breed x .......... m diep = .......... m2 (alleen hele meters) als:
o* tussenstand (vanaf 12 m2) o hoekstand (vanaf 24 m2) o kopstand (vanaf 40 m2) o eilandstand (vanaf 80 m2)
of
2
B o* Easy unit van 12 m (4 x 3 m, tussenstand) inclusief systeembouw stand (wanden wit en fries in kleur (z.o.z.), 3 spots, 1 elektra-aansluiting 3 KW,
tapijt kleur z.o.z., naamsvermelding op fries van maximaal 15 lettertekens) à € 1.650,-.
Naamsvermelding op frieslijst:
(belettering in hoofdletters)
Easy units met een grotere afmeting zijn ook mogelijk. Het tarief voor de extra m² bedraagt € 120,- per m².
Totaal aantal m² .......... afmeting: .......... x .......... m.
Tarief A en B is inclusief 200 relatiekaarten, 1 of meer parkeerkaarten (zie tabel achterzijde), het 2XPO voorregistratiesysteem, firmanaamsvermelding
op de beursplattegronden en op de website (van september 2016 t/m maart 2017).
o* Wenst huur van een afsluitbare berging van 1 m2, bestaande uit 1 wand en 1 afsluitbare deur à € 115,-. Alleen mogelijk i.c.m. een easy unit.
De berging wordt in een hoek geplaatst. Heeft u een specifieke wens m.b.t. de plaats en/of draairichting deur, gelieve dit aan te geven.
o* Wenst huur van het standaard standmeubilair pakket bestaande uit 1 statafel Ø 70 cm wit, 1 tafel 150 x 90 x 73 cm wit en 4 stoelen wit à € 110,o* Wenst wateraansluiting in de stand (i.v.m. toewijzing standruimte met put, tarief/bestelling t.z.t. via het beurshandboek)
o* Wenst met bovenvermeld webadres met link vermeld te worden op www.futuregreencity.nl van september 2016 t/m maart 2017 en plaatst daarvoor
zonder kosten aan de organisatoren te berekenen een banner met link van Future Green City 2016 op de homepage van haar website van 01/09/2016
t/m 01/12/2016
o* Wenst met bovenvermeld webadres met link vermeld te worden op www.futuregreencity.nl van medio september 2016 t/m maart 2017, zonder een
Future Green City 2016 banner op haar website te plaatsen à € 50,Op de in te nemen standruimte zullen uitsluitend de volgende producten/diensten worden geëxposeerd:
Product(en)/dienst(en)

Merk(en)

Opmerking(en)
Afwijkende firmanaam op de beursplattegrond / website:
..................................................................................................

Bovenvermelde tarieven zijn exclusief BTW. De deelnemer gaat ermee akkoord dat de organisatoren de deelnamekosten, vermeerderd met het bedrag
aan verschuldigde BTW, berekenen. Voor buitenlandse deelnemers wordt conform regelgeving BTW niet berekend mits het BTW nr. van de deelnemer
op dit formulier vermeld is. De betaling zal geschieden in één termijn en wel binnen 14 dagen na datering van de deelnamefactuur of zoveel eerder zodat
vóór aanvang van de opbouwperiode van de expositie is betaald. De facturatie van de deelnamekosten vindt plaats vanaf 26 september 2016.
Plaats en datum:			

Firmastempel en handtekening:

Getekend voor akkoord door dhr./mevr.*:
* Doorhalen of aankruisen wat voor u van toepassing is.
Het exemplaar volledig ingevuld, zonder voorbehoud, en ondertekend vóór 27 september 2016 toesturen
naar: 2XPO B.V., Postbus 403, 5201 AK 's-Hertogenbosch (NL). Faxen of mailen mag ook.
Inschrijvingen onder voorbehoud worden niet geaccepteerd.

Deelnemingsvoorwaarden Future Green City 2016
De bepalingen waaronder aan Future Green City 2016 (hierna te noemen:
de expositie) kan worden deelgenomen zijn vastgesteld in deze deelnemingsvoorwaarden, alsmede in het Algemeen Reglement voor deelneming
aan, door of in samenwerking met 2XPO B.V. georganiseerde beurzen, tentoonstellingen en evenementen (hierna te noemen: Algemeen Reglement).
Organisatie
De expositie wordt georganiseerd door 2XPO B.V. (hierna te noemen: de
organisatoren) in samenwerking met de verenigingen Stadswerk Nederland,
VHG en VVM. De organisatoren zullen regelmatig overleg plegen met een
adviescommissie, waarin vertegenwoordigers zoals uit de groensector,
gemeenten, bouw, infra, waterbranche, milieu, energie en de vastgoedsector zitting hebben.
Het correspondentie adres is:
2XPO B.V.
Postbus 403
5201 AK 's-Hertogenbosch (NL)
tel. +31 73 629 39 39
fax +31 73 629 32 77
E-mail info@futuregreencity.nl
Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verleent deelnemer bij
voorbaat zijn medewerking aan een eventuele contractsoverneming tussen
2XPO B.V. en een aan Libéma en/of VNU Exhibitions Europe gelieerde
vennootschap en/of mede-organisator van de expositie.
Locatie, openingstijden
De expositie zal worden gehouden in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
van dinsdag 29 november tot en met donderdag 1 december 2016.
Dagelijks van 10.00 - 17.00 uur.
Doel van de expositie
De expositie heeft als doel een collectieve, promotionele en vakinhoudelijke manifestatie te zijn voor de ontwikkeling en realisatie van de groene,
gezonde, leefbare, duurzame en toekomstbestendige stad. Met kennis
delen, nieuwe visies, concrete oplossingen, ontmoetingen en netwerken.
De expositie wil innovatie en de samenwerking van partijen actief in groen
(planten en bomen), blauw (water, hergebruik, zuivering), bouw, milieu en
infra bevorderen.
Bezoekers
De expositie is uitsluitend gericht op vakbezoekers; personen werkzaam
bij gemeenten en provincies, beleidsmakers, bouwkundig- en tuin- en
landschapsarchitecten, beheerders openbaar groen, sportlocaties,
natuurgebieden, dijken en polders en landschappen, projectontwikkelaars
en andere vastgoedprofessionals, bouwkundig en weg- en waterbouw
aannemers, groenvoorzieners, hoveniers, dak- en gevelbegroeners,
stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, milieudeskundigen, planologen, personen werkzaam bij de waterschappen, polderdistricten,
adviseurs, directies en inkopers van bedrijven uit sectoren als groen, de
bouw, infra, water, energie, afval- en recycling en adviseurs.
Inzendingen
Op de expositie mogen uitsluitend goederen en diensten worden tentoongesteld, respectievelijk gepresenteerd, die naar het inzicht van de
organisatoren in overeenstemming zijn met het doel van de expositie en
deel uitmaken van één van de navolgende producten en/of diensten:
Architectuur, eco systemen, biodiversiteit, bodemonderzoek en -ver
betering, duurzaam bodembeheer, verbeteren luchtkwaliteit, luchtzuivering, regenwater opvang, hergebruik, drinkwatervoorziening,
afvalwaterzuivering, riolering, natuurlijke geluidshinderbestrijding (buitenruimte), stadslandbouw, concepten hergebruik gebouwen, energiebesparing en duurzame energie opwekking, openbare verlichting,
afvalinzameling, recycling binnen de stedelijke omgeving, voorkomen
afval, bomen, planten, zaden, groenconcepten, dak- en gevelgroen,
groenaanleg, boomverzorging, bestratingsmaterialen met speciale
eigenschappen, duurzame infra oplossingen, passief bouwen, duurzame
bouwconcepten en -materialen, voorzieningen voor duurzame mobiliteit
zoals voor elektrische auto’s, kennisinstituten, innovatieve tuin- en parkmachines, milieuvriendelijke onderhouds- en reinigingsmachines, ict
oplossingen o.a. in het kader van smartcity, onderzoek, advies, planologie,
opleidingen en ontwerpsoftware.
Jaarlijks kunnen producten/diensten in het kader van het hoofdthema van
de expositie worden toegevoegd. Één en ander ter beoordeling van de
organisatoren, die tevens het aantal stands bepalen waarin eenzelfde
(soort) artikel kan worden tentoongesteld.
Niet tot de expositie kunnen worden toegelaten goederen en diensten
waarvan door een te goeder naam en faam bekend staande onderzoekorganisatie is vastgesteld dat zij gevaarlijk (kunnen) zijn, dan wel gebreken
vertonen, respectievelijk binnen korte tijd na het begin van het gebruik
zullen gaan vertonen.
Adviescommissie
Met inachtneming van de opzet van de expositie kunnen de voor het
tentoonstellen op Future Green City 2016 aangemelde goederen en diensten
omschreven onder 'Inzendingen van de deelnemingsvoorwaarden', worden
beoordeeld door een door de organisatoren ingestelde adviescommissie.
Het oordeel van de organisatoren is bindend.

Deelnemers
Deelname aan de expositie is uitsluitend mogelijk voor:
1. Architectenbureaus en stedenbouwkundig adviesbureaus
2. Groenvoorzieners, hoveniers, kwekers, boomverzorgers, interieur
beplanters
3. Bouwbedrijven, aannemers
4. Fabrikanten, importeurs, groothandelaren
5. Adviesbureaus en onderzoekinstellingen
6. Brancheverenigingen, stichtingen, uitgeverijen, instanties verwant aan
groen en stedelijke ontwikkeling
Standhuur
De huurprijs voor standruimte, bedoeld in Artikel 5 van het Algemeen
Reglement bedraagt:
- € 90,- excl. BTW per m2;
- € 1.650,- excl. BTW voor een easy unit van (4 x 3 m), systeembouw
wanden wit en fries in kleur (zie tabel), vloerbedekking tapijttegels in
kleur (zie tabel), elektra-aansluiting 3 KW, 3 spots. De wanden worden
geplaatst binnen de rooilijn van de standruimte. Een easy unit kan in
een grotere afmeting worden uitgevoerd. Het m²-tarief van een extra
m2 easy unit bedraagt € 120,- excl. BTW (per 4 m² wordt een extra spot
voorzien). Minimale standgrootte 12 m².
Exposant
Groen
Water
Bouw
Infra
Milieu / energie
Overig

Kleur fries
Groen
Blauw
Rood
Grijs
Geel
Wit

Kleur tapijt
Groen
Blauw
Rood
Grijs
Geel
Antraciet

Inbegrepen in het deelnametarief
Parkeerkaarten voor de duur van de expositie.
Huur standruimte
t/m 12 m2
13 t/m 24 m2
25 t/m 36 m2
37 t/m 48 m2
vanaf 49 m2

Aantal inbegrepen
1 parkeerkaart
2 parkeerkaarten
3 parkeerkaarten
4 parkeerkaarten
5 parkeerkaarten

Soorten stands
- tussenstand, hieronder wordt begrepen een stand met één achterwand
en twee zijwanden
- hoekstand, hieronder wordt begrepen een stand met één achterwand
en één zijwand
- kopstand, hieronder wordt begrepen een stand met alleen één
achterwand
- eilandstand, een door looppaden omringde stand, die ten behoeve
van de aantrekkelijkheid van de beurs een doorzichtig karakter dient
te hebben
Hoogte standbouw
De standaard bouwhoogte bedraagt 2,50 meter. Hogere standbouw
dient minimaal één meter van de scheiding met naastgelegen
stands verwijderd te blijven en mits schriftelijke toestemming van de
organisatoren. Beoordeling op basis van standbouwtekening.
Opbouw/Demontage
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch is beschikbaar voor het opbouwen
en inrichten van de stands, alsmede voor het binnenbrengen van
goederen, op zaterdag 26 november en zondag 27 november van 08.00
tot 17.00 uur, maandag 28 november van 08.00 - 23.00 uur en dinsdag
29 november van 08.00-10.00 uur. Deelnemers die via de organisatoren
standaard standbouw of een easy unit hebben besteld, kunnen hun
standruimte inrichten vanaf maandag 28 november vanaf 12.00 uur.
Het verwijderen van de goederen, alsmede het demonteren van de
stands dient te geschieden op donderdag 1 december van 17.00 tot
23.00 uur en vrijdag 2 december van 08.00 tot 12.00 uur. Deelnemers
die via de organisatoren een easy unit of aanvullende standbouw
hebben besteld, dienen deze uiterlijk op vrijdag 2 december vóór 10.00
uur te hebben ontruimd.
Toegangsprijs
D.m.v. voorregistratie met behulpvan een uitnodigingskaart (met uniek
nummer) gratis. Uitnodigingskaarten worden verspreid via deelnemers,
dm-activiteiten van de organisatoren, gespecialiseerde vakbladen en
op verzoek. Zonder relatiekaart, mits men zich kan legitimeren als vak
bezoeker, bedraagt de toegangsprijs € 25,- incl. BTW. Iedere deelnemer ontvangt 200 relatiekaarten en een digitale kaart. Deelnemers kunnen extra relatiekaarten bestellen à € 0,50 excl. BTW per stuk. Vanaf
2.000 stuks wordt het logo van de deelnmer ingedrukt.
Termijn inschrijving
De sluitingstermijn van de inschrijving is gesteld op maandag 26
september 2016 of zoveel eerder als geen standruimte meer beschikbaar
is. Standruimte van vroegtijdige inschrijvingen kan optimaal worden
ingedeeld.

