Reservatieformulier voor een commerciële stand
Contactpersoon :

Pauline DEVLIEGER +32 (0) 87 53 90 10

Formulier terug te sturen : per fax : +32 (0) 87 53 90 01
Of per e-mail naar : info@bikersclassics.be
Of per post naar :
STADE 27 S.A. - « Bikers’ Classics »
Avenue du Stade, 27 - Z.I. Filaville
B-4910 Theux (België)

Uiterste besteldatum : 10/06/22

Exposant
Firmanaam / Naam en voornaam : ________________________________________________________________
Adres : ______________________________________________________________________________________
Postcode : ________________

Plaats : _______________________________________________________

Land : _______________________________________________________________________________________
Tel : _________________________________________ Fax : _________________________________________
E-mail : _____________________________________________________________________________________
BTW : _____________________________________________________________________________________
Verplicht : Een dubbelzijdige copie van uw identiteitskaart bijvoegen.

Gedaan te

, op

2022

Reservatie wordt slechts bevestigd na ontvangst van de betaling.
Om praktische redenen moeten alle reservaties bij ons voor 10 juni 2022 zijn.
The Bikers' Classics - Avenue du Stade, 27 - Z.I. Filaville B-4910 Theux Tel : +32(0)87 53 90 10 – E-mail : info@bikersclassics.be

Verkoop van nieuwe onderdelen
Commercial Village : binnen de paddock

Price excl. VAT

Quantity

Amount excl VAT

Standplaats van 5m, bij een diepte van 5m
ZONDER tent

300 €

………………

………………

or

550 €

………………

………………

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

PACK 1:

Standplaats van 10m, bij een diepte van 5m
ZONDER tent
Optie: extra linear meter

30 €

PACK 2:
Standplaats van 10m, bij een diepte van 5m
MET tent

700 €

PACK 3:
Standplaats van 10 m, bij een diepte van 5m
MET tent EN vloer

850 €
Total excl.
VAT
VAT 21 %
Total Incl. VAT

Belangrijk :
Elke inzender ontvangt 2 toegangstickets (waarde 15€ per persoon geldig gedurende 2 dagen) en een voertuigpas.
NB : uw voertuig mag tijdens het evenement niet circuleren (kan dus enkel dienen voor logement, stockage, expo, ….).

BETALING (VERPLICHT BIJ DE BESTELLING)
O Overschrijving (Alle kosten zijn ten laste van de opdrachtgever)
Rekening op naam van : STADE 27 S.A. Avenue du Stade, 27 - Z.I. Filaville B-4910 Theux (België)
IBAN BE22 3631 8191 4547 / BIC BBRUBEBB / BANK : ING
Vermelding: Village commercial BC 22 + Naam + Voornaam
O Kredietkaart : Visa, Mastercard (voor betalingen met KK wordt het bedrag verhoogd met 5 €)
Nr : _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ Vervaldatum : _ _ / _ _ CVV Code : _ _ _ (3 laatste cijfers op de keerzijde van de kaart)

Naam, adres en BTW nummer in geval van facturatie (indien gewenst) :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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