
Ontbrekende en gewenste gegevens kunt u met de computer invullen in de grijze vakjes. Formulier graag omgaand opsturen naar info@knitenknot.nl 
BEDRIJF In te vullen door organisatie 
Contactpersoon Debiteur WS 

ADRES Factuur  

PC/PLAATS 
TELEFOON/GSM ACT Bev. Promo 

E-MAIL:
BTW/KVK no. Standno. WS no. 

Wij reserveren hiermee: 
Aantal 

stuks/m2 
Prijs per 
stuk/m2 

Kraam 4 x 1,20 m  met 1 duospot € 398,00 
Workshopkraam of 50/50 kraam*) (= kraam zonder luifel) incl. verlichting en 4 krukjes € 298,00 
Kale m2 voor een eigen stand (afname min. 10 m2) commercieel gebruik €   43,50 
Kale m2 voor een eigen stand (afname max. 10 m2) workshop gebruik*) €   33,50 
Stand organisatie, incl. m2, wanden, verlichting, fries, (afname min. 6 m2) commercieel gebruik €   74,50 
Stand organisatie, incl. m2, wanden, verlichting, fries, (afname max. 6 m2) workshop gebruik*) €   44,50 
Toeslag plaats zijkant hal **) (Alleen invullen als u een plaats aan de zijkant wenst) €   50,00 
Tafels alleen bij afname kale meters of standbouw organisatie: 
Tafels Aantal Prijs p.st. Krukjes-stoelen-banken Aantal Prijs p.st. 
Tafel met schragen 4.00 x 1.00 m € 23,00 Krukje €   6,00 
Tafel met schragen 2.00 x 0.80 m € 14,50 Stoel €   8,50 
Luxe houten klaptafel 1.80 x 0.70 m € 17,25 Banken (2)  bij houten klaptafel € 28,75 
Picknicktafel 2.20 x 0.50 m € 14,50 Banken (2) bij picknicktafel € 25,75 
Stroom en verlichting 
1000 watt stroom (alleen bij kraam of stand organisatie (voor eigen verlichting, kassa e.d.) €   75,00 
2500 watt stroom (voor eigen verlichting, kassa e.d. tot 2500 watt) verplicht bij eigen stand €   97,50 
1 duo spot extra in kraam (wij plaatsen dan twee i.p.v. één duospot per kraam) €   31,50 
Toeslag voor TL  in plaats van duospot  in kraam (TL geeft betere lichtspreiding) €   32,50 

Verplichte vaste kosten: administratie, promotie, badges, vermelding website, standnummer. 1 €  32,50 

Wij ontvangen graag informatie over… (aangeven met X) 
... de mogelijkheden voor start-ups 
… de mogelijkheid om slechts één dag een interessante workshop te geven 
… het ter beschikking stellen van producten voor de goodiebag  (mogelijk vanaf 500 stuks) 

*) = Workshopkraam met recht op verkoop. Zolang de voorraad strekt 
**)Toeslag = per kraam of segment van ca. 10 m2) Zolang de voorraad strekt 
Let op! (Senseo) koffiezetapparaten, waterkokers e.d. zijn erg storingsgevoelig en daarom niet toegestaan 

Onderstaand zo volledig mogelijk invullen: 
Wij hebben de volgende primeur(s): 

Onderstaand vermelding van URL van item (website, facebook of instagram) waar u naar doorgelinkt wilt worden. 
We kopiëren de link één op één, dus controleer of deze klopt. 

Vragen of opmerkingen: 

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. BTW. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging (facturatie loopt via ConExpo).Voorts verklaart ondergetekende 
hiermee kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden op www.knitenknot.nl 

Plaats:       Datum:        

Naam contractant: (tekenbevoegd volgens KvK): 

Formulier graag omgaand retourneren naar info@knitenknot.nl 

Open alle dagen van 10:00 tot 17:00 

RESERVERINGSFORMULIER KNIT&KNOT 2023 
donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 september 
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